Kúpna zmluva

č'. 07l2o22/vo

,rMateriál- námestie pred obecným úradom Staškov"

uzavretá podl'a zákona č. 513/1991 Zb' (obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (d'alej
len obchodný zákonník) a v súlade s Jednotnou príručkoupre žiadateľov/prijímatelbv...verzia

2

(d'alej len zmluva)

Zmluvné strany:
Predávajúci
Názov:

SAKSON-BTON s.r.o.

Sídlo:

Staškov 805, 023 53

štatutárny zástupca

Peter Sakson, Vladimír Sakson

lČo:

44554451.

DlČ:

zoŻz74Ż656

lČ opH:

sK2o22742656

Bankové spojenie:

čsos

č. účtuv lBAN tvare

sK93 7500 0000 0040 0735 3261.

Registrácia:

okr.súd Žilina, odd: Sro, Vložka č.:5O607/L
a

Kupujúci:
Názov a sídlo:

obec Staškov, ul.Jozefa Krónera 588, 023 53 Staškov

Zastúpené:

lng. Ladislav Šlmčisko.Starosta obce

lČo:

003r.4293

DlČ:

2020553277

Kontaktná osoba

lng. Ladislav šlmčisko

Kontakt:

tf.: +42L
e-mail

:

4!

43O

2723,0905 863 031

starosta(ôsta5kov'sk

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina

Čísloúčtu:

sK81 5600 0000 0002 7961 5001

Verejný obstarávatel'podľa 5 7 ods. (1) písm. b), zákona č.343l2oL5 7. z.

Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania

L

-

článok l
Predmet Kúpnej zmluvy

Predmetom plnenia je dodávka tovaru:
l. opis predmetu zÁKAzKY
Zákazka sa skladá z týchto skupín tovarov:

1/ Betón

v technickej

špecifikácii

av

množstvách uvedených v oceňovacej tabulke, ktorá je nedelitelhou

súčastbutejto Zmluvy

]'.

z.

Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo poŽadovať zl'avu z dodaného
tovaru, ak nevyhovuje požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej
v zmluve.

Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy subdodávatel'a ani inú osobu
(s

výnimkou prepravy na miesto určenia kupujúceho).

článok ll
čas, miesto a spôsob plnenia Kúpnej zmluvy

1'.

2.
3.
4.
5.
6.

Predávajúci dodá tovar - predmet zmluvy uvedený v čl. l tejto zmluvy najneskôr do 30 dní
od účinnostikúpnej zmluvy - v množstve podl'a objednávky kupujúceho.
Predávajúci oznámi kupujúcemu písomne (e-mailom) presný termín dodania predmetu
zákazky minimálne 3 pracovné dni vopred.
Kupujúcije povinný na požiadanie predávajúceho potvrdiť prevzatie tovaru
Miestom plnenia je obec Staškov.
Kupujúci je povinný plnĺťsvoje peňažnézáväzky voči predávajúcemu spÔsobom uvedeným vo
faktúre
Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho
na mieste plnenia. Nebezpečenstvo škody na predmet zmluvy prechádza na kupujúceho
v

čase, ked' predmet zmluvy od predávajúceho prevezme, čo kupujúci potvrdí svojim

podpisom

na

dodacom liste ($ 455 obch. zákonníka)

článok lll
Kúpna cena a platobné podmienky

1". Kúpna cena za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.1'8/1996 Z. z o cenách v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom prieskumu trhu.
Podl'a
2

Prílohy č. 1 a Prílohy č.4 ponuky

cena

celkom

sadzba
cena

DPH20%

celkom

8 980,-

a je

euro bez DPH

1796,- euro
10776,- euro s DPH

slovom Desattisícsedemstosedemdesiatšesťeuro s DPH
Príloha č. ]. - Návrh na plnenie krĺtériía oceňovacia tabul'ka sú nedelitel'nou súčasťoutejto Kúpnej
zmluvy.

2.

3.
4.

Kúpna cena bude zaplatená kupujúcim bankovým prevodom na účetpredávajúceho na
základe faktúry a dodacieho listu, vystavenej najskÔr vdeň prevzatia predmetu zmluvy so
splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Nedelitel'nou súčasťoufaktúry bude
dodací list potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
obstarávatel'neposkytuje zálohu na dodávku predmetu zákazky
Zdroje finančných prostriedkov na úhradu:

Finančnézdroje obec Staškov

článok lV
Povinnosti kupujúceho

1'. Kupujúci je povinný prevziať predmet zákazky vdeň určený dohodou medzi kupujúcim
a predávajúcim pri splnenívšetkých dohodnutých podmienkach t. j.

vdohodnutom rozsahu,

cene, kvalite a technickej špecifikácii'

Ż. Kupujúci je povinný

po dobu úplnéhozaplatenia kúpnej ceny udržiavať na vlastné náklady
predmet zmluvy v riadnom a funkčnom stave, vykonávať iba výrobcom predpísané
a odporúčanéskladovanie a dodržiavať všetky predpisy a návody výrobcu'
článok v
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy

1'. Zmluvné strany

sa dohodli, Že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v zmysle $ 445
obchodného zákonníka až úplným zaplatením kúpnejceny. Úplným zaplatením sa myslí
pripísanie finančných prostriedkov na účetpredávajúceho

Článok Vl
Zodpovednosť za vady tovar, záručnépodmienky

1.

Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami 5 42Ż a nasl. obchodného zákonníka, ktoré
upravujú zodpovednosť za vady, ak táto zmluva neustanovuje inak

3

2'
3.
4.

5.

okolnosti, ktoré vylučujúzodpovednosť predávajúceho za vady predmetu zmluvy sú
neodvrátĺtel'né udalosti - živelnépohromy, politické udalosti a iné opatrenia štátnych
orgánov, ktorým nemôže ani pri maximálnej starostlivosti zabrániť predávajúci.
Predávajúci nezodpoved á za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou, zo
strany kupujúceho
Vady predmetu zákazky musíkupujúcireklamovať písomne u predávajúceho v lehote 10 dní
odo dňa prevzatia.
Reklamáciu vád v záručnej dobe je kupujúci povinný písomne reklamovať do 10 dníod ich
zistenia, najneskôr do konca záručnej doby
Písomná reklamácia musí obsahovať:
- Fotokópiu dokladu o kúpe
- Fotokópiu dodacieho listu
- opis vady, prípadne fotodokumentácia
- Vol'ba nároku na odstránenie vady
článok Vll
Záruka

t.

Pre plnenie tejto zmluvy platia záručnépodmienky predávajúceho:
Ak sa v priebehu záručnejdoby prejavívada materiálu funkčná alebo výrobná vada,
predávajúci je povinný vadu odstrániť výmenou tovaru za bezchybný, čo bude vykonané
bez úhrady, v čo najkratšom možnom termíne

-

2.

o dobu, pokial'bude predmet zmluvy nefunkčný, sa predlžuje záručná doba

(čas od

nahlásenia vady po odstránenie vady)
odstraňovanie vád spadajúcich do záruky na predmet zmluvy je vykonávaný v plnom rozsahu
bezplatne, včítanedopravných nákladov a osobných nákladov
Článok Vlll

ostatné ustanovenia

1.
2'
3.

4.

Všetky, v tejto zmluve neuvedené ustanovenia, sa riadia obchodným zákonníkom
V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zákazky, kupujúcimá právo vyrubĺť
vočipredávajúcemu sankciu vo výške 0,o5yo z kúpnejceny bez DPH, za každý deň omeškania

V prípade omeškania kupujúceho s uhradením ceny predmetu zmluvy podľa Článku llltejto
zmluvy, môže predávajúci uplatniť sankciu vo výške o,o5% z kúpnejceny bez DPH, za každý
deň omeškania.
Ustanovenĺa bodu 2. a 3. sa neuplatnia, ak prekážka dodania predmetu zmluvysú spôsobené
vyššoumocou. Zmluvné strany si môžu dohodnúťnáhradný termÍn dodania predmetu
zmluvy, prípadne odstúpenie od zmluvného vzťahu.

článok lx
odstúpenie od zmluvného vzt'ahu

1"' Predávajúci ako

aj kupujúcije oprávnený odstúpiťod zmluvného vzťahu v prípadoch

podstatného porušenia zmluvných povinností

4

2.

odstúpenie od zmluvy nastáva doručením písomného oznámenia druhej strane.
Doručením oznámenia účinkytejto zmluvy zanikajú. Zmluvné strany sú v takomto
prípade povinné vrátiť už poskytnuté plnenie a uhradiť skutočne vynaloŽené náklady,
ktoré vznikli do dňa odstúpenia od zmluvy druhej strane v súvislosti s predmetom tejto
zmluvy
článok x
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

4.
5.

Kúpna zmluva je vypracovaná v 3 rovnopisoch, pričom kupujúcĺ obdrží2 (dva) rovnopisy
a predávajúci (1) jeden rovnopis.
Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy,
ich zmluvná vol'nosť nie je ničímobmedzená.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Kúpnu zmluva si riadne prečítali,jej obsahu porozumeli a táto
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váźne, určite a zrozumitel'ne, bez
omylu, bez časovéhotlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez
akéhokolvek psychického aIebo fyzického nátlaku.
AkékolVek Zmeny z ustanovení tejto Kúpnej zmluvy je možnévykonať ĺba písomnou formou
a platia až po podpĺsaníoboma zmluvnými stranamĺ
Kúpna zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinnánasledujúcim
dňom po jej zverejnení objednávatel'om

6' Táto Kúpna zmluva je

záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
Časti, ktoré táto Kúpna zmluva neupravuje sa riadia ustanovenĺamiobchodného zákonník
Nedelitel'nou súčasťoutejto Kúpnej zmluvy sú prílohy

7.

.
o
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Príloha č. 1 _ Návrh plnenia kritérií
Príloha č. 2
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za predávajúceho

lng. Ladislav šimčisko,starosta
za kupujúceho
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hlázov precllr'ler'u zákazky:,,futateriál

- námestĺe pred obecným úradom StaŠkov"

SAKS0N-BETÓN s.ľ.o'' Staškov 8o5, o23 53
Názov a sídio tlcliáczaca resp' skupĺny uchádzačov (vymenujete vŠetkých clenov skupiny uchádzačov;
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i Ponuková cena V euro bez DPH
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Pckiaľ je ponulĺa podpísaná osoboi.i splnomocnenoü na zastupovanie oprá,łnenej osoby uchádzača,
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Cena celkom v
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V Staškove
Dria: 6.5.2022
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1796,00
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