
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24_Poproč
v

Sp.zn.:S-523/2016

Zápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zak. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

mformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
13.6.2016 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu, sp. zn.: S- 523/2016

uzatvorenú dňa 13.6.2016

úíinnú odo dňa : 14. 6.2016

zmluvné strany :

1./ Obec Poproč

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Štefanom Jáklovským starostom obce

a

2., FLORIAN s.r.o.

Priekopská 26, 036 08 Mardn

Predmet zmluvy:

kúpna zmluva nákup hasičských odevov a vybavenia

^

V Poproči, dňa 13.6.2016 Obec POPROC
Obecný úrad Poproč
úsek Obecnétío úradu
v

Školská 2, 044 24 Poproč
-i

Eva Benko<á

zamestnanec obce poveŕený zverejňovaní



Kúpnazmluvač.^./2016
uzatvorenä podfa prísfušných ustanovení § 409 a nôsl. Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení

neskorších zmien a doplnkov (ďafej len ^Zmfuva")

I.Zmluvnéstranv

1.1 Kupuiúci: Obec Poproč
y

Sidlo: Obecný úrad. Skolská 632/2,044 24 Poproč

Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Jaklovský
Bankovéspojenie: Prima banka Sloyensko, a;3;

Tr-.S-"- Jv '.:; <.r^.'-"

Císlo účtu: ^^äcny ^..^.^ PGrk^-
v

ICO: 00324639 Dŕ:tĽ:ľ<

DIC: >fi . č- ?0^
v

Tel: 055/466 81 70 T^-

Podacla Ďfalo: .KEíiííi ď?,ii>.ľ;
e-mail: starosta@poproe.sk j- - ^yá^ | ^- J^/^^^.J_y_

Dalej len "kupujúci" Pr o^iTaÍr ÍVVtÍEV^j.; ^ - ^/ C^.Jt Jn

1.2 Predávaiúci: ri.o^hr ^r.a
Sosídlom: ?t/^o^/^ ^ 03^ ^ /yA^er//^
Zastúpený: /

Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy::
Bankové spojenie:
V

Císlo účtu:
IČO: ^ É ^27 l^DIČ:

^2^<?5~3^v

IC DPH: ^ 2oz /<%rj^/j^Tel:
Fax:
e-mail:

Ďalej ten .predávajúci"

2. Predmet plnenia

Predmetom tejto Kúpnej zmiuvy (ďalej len "Zmluva"), je kápa odevov a hasičskej výstroje podfa
špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmet kúpy za dohodnutú cenu. Predávajúci je povinný
predmet kúpy dodať v mieste, čase a spôsobom, urceným kupujúcim.
Kupujúci je povinný predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

3. Cas plnenia
14 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.



4.Zmluvnácena

Cena vrozsahu predmetu zmluvy je dohodnutá vzmysle zákona NR SR č, 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskoršich predpisov, vyhlášky č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách
v znení jeho neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu
č.1 ktejtozmluve.
Cena zákazky je stanovená na základe oceneného položkového rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy.

t

Položka rozpotíu Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Nákup hasičských odevov a 2yf?t^^ ^i1^ EUR JW/7J EURvybavenia
u m<

5. Platobné podmienkv a fakturäcia
5.1. Predávajúci bude vystavovaf faktúry na základe skutočne dodaného, umiestneného

a nainštalovaného tovaru.

5.2. Lehota splatnosti faktúr bude 14 dní od ich doručenia kupujúcemu,
5.3. Faktúry budú predkladané vo dvoch vyhotoveniach.

Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry budú mať náležitosti daňového dokladu:
a/ označenie "faktúra" a jej číslo
b/ názov a adresu kupujúceho a názov a adresu predávajúceho
c/ éísio zmluvy a označenie názvu príslušnej zákazky
d/ označenie banky a číslo účtu predávajúceho
e/ deň vystavenia a lehotu jej splatnosti
f/ výšku fakturovanej čiastky v členení celkom s DPH, z toho DPH, bez DPH
g/ náležitosti pre účely DPH, najmä dátum zdamtefného plnenia
h/ súpis dodaného tovaru v zmysle Prilohy č. 1 tejto Zmluvy
i/ podpis osoby oprávnenej faktúru vystavif a pečiatka predávajúceho

5.4. Predávajúcemu nebude na plnenie predmetu zákazky poskytnutá záloha.

6. Podmienkv plnenia Zmluvv
6.1, Zmluva sa považuje za úspešne splnenú, ak je vykonané úspešné protokoláme odovzdanie

a prevzatie predmetu tejto Zmluvy,

7. ZodDOvednosť za vadv a zárukv

7.1. Predávajúci ručí za to, že predmet plnenia má, vdobe prevzatia predmetu zákaky kupujúcim,
zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo
schopnosf jeho používania kzvyčajným alebo vzmfuve prcdpokladaným účelom. Záručná
doba na dodaný tovarje 24 mesiacov odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu.

7.2. Predávajúci je na žiadosť kupujúceho povinný vady svojej dodávky odstrániť bez zbytočného
odkladu.

7.3. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteHiosť dodávky zavinená predávajúcim, je
predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného
zákonníka.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonnika,

8.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujá vyjadrif písomne v lehote do 3
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

8.3. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je možné urobiť len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.



8.4, Zmluva nadobúda platnosť obojstranným podpisom étatutárnych zástupcov zmluvných strán
a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto Zmluvy na webovej stránke kupujúceho.

8.5. Predávajúci bude povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas
plnenia Zmluvy. Véetky dokumenty súvisiace z realizáciou predmetu zákazky budú dôvemé
a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

8.6. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvyje: príloha č.1 - položkovitý rozpočet
8,7. Táto zmluvaje vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, pojednom vyhotovení pre každú zmluvnú

stranu.

VPoproči,dňa^<...^ V..ÍM^ŕ:"dňaw. 6 S:(.Wi.
za kupujúceho zapredáv^júcehq

í
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^
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Príloha č.1: Specifikácia predmetu Zmluvy - položkovitý rozpočet



CP45 Datum: 6.6.2016FLORIAN
Cenová ponuka

HURIAN. S T O D-(iá*ť<-r Objednävater
Pnckopská ?6 Obec Poproč
03608Murtin Škoiská 632/2<.

044 24 Poproŕ
<'U -ítAi/3'jy ( L1:>H ^íJŕlf^%1r> IČO: 00324639
[,; (l(v: 13 1_tiľ224,r )i HW7m/~.0/.?i. TeL:055/4668170
r-"iai rinriair llor m sic rtff//ww> Isiiiin slt E-maH: starostaapoproc.sk

;@a ^ IjS 915 ^ ?
^- w./- Cena apolu tm/ V.

Nézov položky Poént Cena bsz DPH v  ít
y DPH1-t '.uLŕ

~'í^̂
^ ^- ^Sí Íŕ

APracovná rovnosata pánska UBO PSII(zmes 1 -'l^i* 4s,^ C

59,48 118,96  Pracovná rovnosata dámska YARA 2

Softshelová bunda MALTON 5 39,18 195,90  

Opasok Track Fire 3 40,83 122,49  

RukaviceLesleyPLUS 5 27,00 135,00  

Záchranarský rebrfk nastavovad spodný diel 1 171,58 171,58  

Záchranarskýrebríknastavoyacívrchnýdiel 1 179,31 179,31  

Spojovacf mostík 1 101,60 101,60  

Nadstavec dvojprieckový 1 29,64 29,64  

Zásahová obuv Lukov 3 120,00 360.00  

Odev proti bodavému hmyzu SRŠEŇ 1 114,08 114,08  

Rukavice k odevu srseň 1 19,08 19,08  

Drenážne čerpadlo EPH 80 1 250,00 250,00  

Zásahový odev BUSHFIRE nomex/vis (bez nápisu HASIČI) 3 183,20 549,60  

Hadica lndustryC52 1 81,39 81,39  

TrhacfHákAL 1 63,73 63,73  

Doprava 1 10,00 10,00  

Cena spolu bez DPH 2 545,61  

Cena spolu S DPH 3 054,73  

VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY K CENOVEJ PONUKE

Termín dodania: Dodacia doba odevoua obvyje3-6mesiacovvzávislosti odvýrobných kapacítdodávatera,
Patobné podmienky: Bankovým prevodom/Hotovosť
Montáž:
Doprava: Osobný odber/Kuriér
Balenle: -

PlatnosťcenoveJ ponuky; 3 mesiace od vystavenia
Záručné podmienky:

Vypracoval:
Michal Majkut
Mobil:
0903 263 075


