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Obchodné meno: Obec Poproč
v

Sídlo: Skolská 632/2, 044 24 Poproč
Statutámy orgán: Ing. Stefan Jaklovský, starosta obce
ICO: 00324639
DIČ:
Bankové spojenie:
v

Císlo účtu:
/ďalejlenkupujúci/

L Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je kúpa rcklamných predmetov (ďalej len tovar) prc Obec Poproč, a to
v nasledovnom zložení:

Por Názov tovaru Farba Veľkosť Poéetv Jednotková Cena spolu
.č. ks cena (s DPH) (s DPH)

Hičko - typ B02- BandC Exact 150 alebo ekvivalent červená M 30 y, u w^o
2 Fričko - typ B02- BandC Exact 150 alebo ekvivaiení červená XL 30  W,6Q

ÍÍL Ä io3 Frtéko - typ B02- BandC Exact 150 alebo ekvivatent Čen/ená XXL 40

4 ľričko - typ B02- BandC Exact 150 alebo ekvivalent Biela M 30 ^ n^ío
m w,t05 méko - typ B02- BandC Exact 150 aleboekvivalent Biela XL 30

m yät?6 Fričko - typ B02- BandC Exact 150 alebo ekvivatent Biela XXL 40

3S WtJ~S7 rriäko - typ B02- BandC Exact 150 alebo ekvivalent žltá M 30

w TtW8 Frléko - typ B02- BandC Exact 150 alebo ekvivalent žltá XL 30

ÍBL l^, SS9 rričko - typ B02- BandC Exact 150 alebo ekvivalent žltá XXL 40

10 Pero - typ: Wumpy alebo ekvivalent biela 100 w iľi',BB
m. i^m11 Pero - typ: Wumpy alebo ekvivalent žltá 100



12 Pero - typ: Wumpy alebo ekvivalent červena
<ŕ r 100 w ^

13 Hmčeky s potiaéou biela 300 ml 200 SM. oftt, 00
14 Poznámkové bloky A5 formát 200 m 1W oo
15 Magnetky - motív oddych zóna 100 GAÍ <3f 00

m H16 Magnetky - kostol 100 SP', t!e
Celková cena ^,  ,o0

Cena spolu obsahuje okrem uvedených druhov a množstiev tovaru aj grafického spracovanie
reklamných označení,reklamné označenie objednávaných druhov tovaru a ich doručenie do sídla
objednávateľa.

Farebné označenie reklamných prcdmetov: perá -jednofarebné reklamné označenie, ostatné
druhy budú mať reklamné označenie phiofarebné.
Rozmery potlačených miest na tričkách budú: 90 x 73 mm
Dohodnutý spôsob tlače reklanmých označení: sublimácia, okrem pier: tampón
Reklamné označenie pera: Erb Obce Poproč a názov Obce PoproČ
Reklamné označenie na hméekoch a magneťkách: 2 druhy - 1 . záber kostola v Poproči, 2.
záber oddychovej zóny a kostola v Poproči
Reklamné ozaiačenie na tričkách: Erb obce Poproč a slogan: "Nezáleží na mene, ak v Poproči
máš korene"

Predávajúci prcdáva a kupujúci kupuje predmet kúpy za dohodnutú kúpnu cenu. Predávajúcije
povinný predmet kúpy odovzdať kupujúcemu v dohodnutom termíne a mieste a kupujúcije povinný
predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

n. Cena

Kúpna cena bola stanovená na základe ponukovej ceny prcdávajúceho v rámci verejného obstarávania
nasledovne:

CenabezDPH: ^U, M  
DPH20B/o:
Cena s DPH:

III. Platobné podmienky
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na základe faktóry vystavenej predávajúcim. Splatnosť
faktúryje 14 dní od domčenia daňového dokladu - faktúry.

IV. Termín a spôsob dodávky
Predávajúci zrealizuje dodávku tovaru do 14-tíchodnadobudnutiaúčmnostitejtozmluvy.

V. Záručné podmienky

1. Reklamáciu na vadu výrobku uplatňuje kupujúci po predložení dokladu o kúpe s dodacím listom.
Bez predloženia príslušného dokladu o predaji, nebude tovar k reklamácii prijatý.
2. Reklamácie sa vybavujú - rozhodne sa o spôsobe ich riešenia - ihneď po ich prijatí, v zložitých
prípadoch do troch dní.
3. Na uplatnenú reklamáciu vydá predávajúci kupujúcemu doklad v zmysle zákona 397/2008 a § 627
OZ a § 18 ods. 5 Zák. č. 250/2007 Z.z., s vyznačením predmetu reklamácie a spôsobu riešenia
reklamácie.
4 . V zmysle § 619 OZ predávajáci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

VI. Sankcie



1 . V prípade omeškania s dodanÍm predmehi kúpy má kupujúci právo požadovať zmluvnú pokutu
0,05% z ceny predmetu kúpy za každý deň omeškania.
2.V prípadeomeškania s úhradou faktúiy má predávajúci právo požadovať zmluvnú pokutu 0,05% z
fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

VIL Záverečné ustanovenia

1 .Vzťahy zmluvných strán sa riadia Obchodným zákonníkom.
2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia.
3.Predávajúci nebude dodávku tovarov, Špecifíkovaných v bode I. tejto Zmluvy, realizovať
prostredníctvom tretích osôb, t.j. subdodávateľsky.
4.Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluva bola uzatvorcná na zátíade ich slobodnej vôle, pri podpísaní
zmluvy neboli y tiesni, s obsahom zmluvy bezvýhradne súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom.
5.Zmluvaje vyhotovená vdvoch rovnopisoch, pojednom rovnopise pre obidve zmluvné stŕany.
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