
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2,044 24 Poproč
v

Sp.zn.:Š-131/2016

Z áp ís v spís e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
4.2.2015 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu c. S-131/2016

uzatvorenú dňa 4.2.2016

účinnú odo däa : 5.2.2016

zmluvné strany :

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
w

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

1.1 GeKaeM s.r.o.

Garbiarska2, 04001 Košice

zastúpená Ing. Róbertom Motykom a Vladimírom Grešákom konateľmi

Predmet zmluvy:

- kúpna zmluva nákup výpočtovej techniky

Obnc POPROC
V Poproči, dňa 4.2.2016 Obecný úrad Popní

fisek Obecného úéhoúrafh^
y

EvaBenková

zamestaanec obce<poverený zverejňovaním



Kúpna zmluva
(ďalej "Zmluva")

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi
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v

Sídlo: Skolská 632/2, 044 24 Poproč ^fm.o^<ň5íí: *\J'. TJ., -v v

áy;MžáM/Statutámy orgán: Ing. Stefan Jaklovský, starosta obce Ííi.V^. "-
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ICO: 00324639
DIČ:2020746189
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Císloúčtu: 0404770001/5600
/ďalejlenkupujúci/

I. Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je kúpa počítačovej techniky s príslušenstvom (ďalej len tovar) pre Obec
Poproč, a to v nasledovnom zložení:

Názov tovaru Poéet ks Jednotková Jednotková Cena spolu Cena spolu
cena (bei cena (s DPH) bez DPH DPH

DPH)

Počítač s prfsluéenstvom - hardvér 4 2& J^2/ ^.3ŕď<

Kancetársky ballk: OFFICE 2016 -softvér 4 /Ä ^z^o ^,- 1 ^u
Antivíms - softvér 4 ^ ^So w W^2oJ /
SPOLU I^^Zr 2^^1

Cena spolu obsahuje okrem uvedených druhov a množstiev tovaru aj ich doručenie do sídla
objednávateľa.
Predávajúci predáva 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.

II. Cena

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



>

1^6n
Cena bez DPH: <ŕ

2 r-2/4' \9DPH 20%: -/

Cena s DPH: 2.^,^?

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

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

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 predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

VI. Sankcie

1. V prípade omeŠkania s dodaním predmetu kúpy má kupujúci právo požadovať zmluvnú pokutu
0,05% z ceny predmetu kúpy za každý deň omeškania.
2.V prípade omeškania s úliradou faktúry má predávajúci právo požadovať zmluvnú pokutu 0,05% z
fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

VII. Záverečné ustanovenia

1 .Vzťahy zmluvných strán sa riadia Obchodným zákonníkom.
2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a úcmnosť deň
nasledujúcipodni jej zvercjnenia.
3..Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, pri podpísaní
zmluvy neboli v tiesni, s obsahom zmluvy bezvýhradne súhlasia, čo potvrdzujú svojím poápisom.
4. Zmluvaje vyhotovená vdvoch rovnopisoch, pojednom rovnopise pre obidve zmluvné strany.
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