
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
r v

Sp.zn.:OcU-S-683/2016

Zápis v spis 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 mformácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejnila dňa
19.8.2016 na webovom sídle obce Poproč:

r_ v

zmluvu, sp. zn.: OcU -S- 683/2016

uzafvorenú dňa 28.7.2016

úcinnú odo dňa : 20.8. 2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov

Prostejovská43,08001 Prešov

Predmet zmluvy:

nákup hasičských odevov a hasičského vybavenia 1f

Obec POPROC
ObecnyuradPoproč
usefr Obecného úradu

w_ v

Školská 2, 044 24 PopročV Poproči, dňa 19.8.2016 2.h

^
Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaní



Kúpnazmluvač..../2016
uzatvorenä podía príslušných ustanovení § 409 a nésf. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení

neskorších zmien a doplnkov (ďalej fen ^Zmfuva11)

I.Zmluvnéstranv

1.1 Kupuiúci: Obec Poproé
Sídlo: Obecný úrad, Školská 632/2,044 24 Poproc

Zastúpený a oprávnený
v

jednaťvo veciach zmluvy: Ing, Stefan Jaklovský
Bankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Čislo úétu: 0404770001/5600

v

ICO: 00324639
DIČ: 2020746789
Tel: 055/4668170
e-mail: starosta@poproc.sk
Jf

Dalej len "kupujúci"

-7Z
1.2Predávaiúci: ^o^p č?////- ?QÍ^WA OC^M r^^b^
Sosídlom: P^ÍTE-^^/T^S oe^íy^f 'P^Ja^Zastúpený:
Zastúpený a oprávnený lwj ^O2. 'ť" <2jJ-tA/
jednať vo veciach zmlyvy::
Bankové spojenie: 7/tW/^^ ^. ? .
Císlo účtu: ^.f2 ^gééČG/^^
v

IČO: 4^ ^^T^?
DIČ: ^^ Íéč<?S~^
10 DPH: ^ ^ ^^^ ^T^-
Tel: (y ^3svQ ?^
Fax:

~^^a@ /t ^ť9Íi c^>. -Í14,e-mail:
V

Dalej len "predávajúci"

2. Predmet plnenia

Predmetom tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluva"), je kúpa odevov a hasičskej výstroje podľa
špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmiuvy.
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmet kúpy za dohodnutú cenu. Predávajúci je povinný
predmet kúpy dodaf v mieste, čase a spôsobom, urceným kupujúcim.
Kyjsyjúoi jo povinRý proäFRcí kúpy prevziäť ä /dpiäíiť kúpnu eenu.

3, Čas plnenia
14 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

/

3ďE&f OHÝ - Po^ärna odirans ?ssasv
^'~ss^, Prue''-i"'3"í;'^ii á? í!SO 31 Preäov
t^ f-;-;^^ y-av s% ťi7é '̂Sfíďfí

sm3^^:;o: ^ ?a á?a
G& 35 16



8.4. Zmluva nadobúda platnosť obojstranným podpisom štatutámych 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. Všetky dokumenty súvisiace z realizáciou predmetu zákazky budú dôvemé
a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

8.6. Neoddelitefnou prílohou tejto zmluvy je: príloha č.1 - potožkovitý rozpočet
8.7. Táto zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú

stranu.

VPoproči.dňa.^.^.^- V XEi?P6f<Íňa .u.tí.J°f.L
za kup^jú^ebp za predáv§júceho[^juceno^ ^^^^^^___

^w .^...yrosta obce o štatutámyQ -Ť-'
'.^

^ ."ó <

ť< MC2HÝ-  ^a ods^Eia ?n^vco ^ w ÍSCT:Ä-oW ŕ- -tt% ^ *-<> 5ť
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y

Príloha č.1: Specifikácia predmetu Zmluvy položkovitý rozpočet

v

Obecný úrad Poproč

Ddtum: ^<r- c Ď^~i
1

rfaHÝ^,^,^^3ťW
itít.'

rasev^T-^3/4^Čislo sásníMM:
ov

Prilohy: V^lMvme:_
&/' ^^acv^/ ^3



. Jozej Cihy - PoHitrnu oclírunii PO
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SpuloČnosť 'zupísuna v ŽRv PreSove, //ľ^-
^ ^'iŕ

OZP-Z/2009/J OÍ88-2, č. živ. reg. 750-35144
i^ T

ŕ

^

Kumukí T-mobil: 0903 550 437 ^Á. ť^. *

E-maU : info@fireshop.sk
www.fireshop.sk

-.._^i

Obec Poproč
ks Cena  /ks Cena Celková cena   Celková cena  

bez DPH  /ks bezDPH sDPH
sDPH

v

1. UBO PS H komplet, nápis RASICI 50 50

2. Prac.rpvnošata YARA komplet, nápis 2 60 120
RASIČI

3. Softshelova bunda MALTON, nápis 5 37 185v

HASICI

v

4. Polohovací opasok HASIC(UP 3 53 159
ONESJl E)+ FIex popruh + karabina
MIOALU

5. Puzdro na potreby hasičov UP ONE 5 11 55

6. Rukavice LESLEY PLUS 6510 5 30 150

7. Záchranársky rebrík nastavovací, 1 205 205
spodný diel 2,6m

8. Zachranarsky rebrik nastavovaci, 215 215
vrchný diel 2,6m

9. Spojovacímostík 125 125

10. Nadstavec dvojprieckový 45 45

11. Zásahová obuv LUKOV 7108 s 3 135 405
membranou

12. Odev protí hmyzu SRŠEŇ Vcelár 100 1 115 115

y

13. Cerpadlo HERON EPH80 240 240

14. Zásahový odev BUSHFIRE 3 210 630

15. Hadica Flammenstar C52 69 69

16. Trhací hák 72 72

TMÍÍ? SliiY - ^^rfíg síŕ.ľaiss ^ssSfáv SPOLU: 2840ť

Pw^Wf^.í' d3 5ť0 91 Pi-^Sťn/ŕ^
ä -. ...l. '-^ T.-- -W^OÍ37
6fn 1.^s, "'^ 'co. ťi.-. ?oy7oy.. ^i^, 1

^"S^^^ y_ CPH- v^ ^. tróSS 1S
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Cenník neobsahuje celý sortiment spoločnosii. preio v pn'pade potreby iného tovaru, zasielajte požiadavky
na e-mail adresu : info@ftreshop.sk

PIatnosť ponuky : 2 mesiac od vystavenÍa ponuky
VPrešove, 18.7.2016

Jo s ýw ^te^^,.iä,iä ^asgy
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