
Obec PoproČ
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
y

sp. zn.: OcU-S-143/2017
č. záznamu: 143/2017-013

Z ápis v spis e
V súlade s ust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

Ínformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
27.3.2017 na vvebovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp. zn" OcU-S-143/2017, c. záznamu: 143/2017-013

uzatvorenú dňa 27.3.2017

úcinnú odo dňa: 28.3.2017

zmluvné strany :

1./ Obec Poproč

Školská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce

a

1.1 Iveta Sokolová - OPTIMA

Tokajícka 4, 040 22 Košice

zastúpená Ivetou Sokolovou

Predmet zmluvy:
kúpna zmluva - multifúnkčné laserové zariadenie

^f

Obec POPROC
Obecny urad Poproč
úsek Obecného úradu
Skotská 2, 044 24 Poproc

-2-

VPoproči, dňa 27.3.2017 ^
ŕ

^A,.I

Ev^Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



c,^. ; Ot.O-5-^/Zc^
c .^w<-i/u: ^3^7-^3^.^,

Kúpna zmluva
(ďalej "Zmluva")

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

Obchodné meno: Iveta Sokolová -OPTIMA
Sídlo: 04022 Košice,Tokajícka4
v

Statutámy orgán: Iveta Sokolová
v

ICO: 33634319
DIČ: 1020542711

V

IC DPH: SK10205427H
v

Bankovéspojenie: CSOB, a.s. Košice
Číslo účtu: SK20 7500 0000 0040 1759 3701
/ďalej len predávajúci/

Obchodné meno: Obec Poproč
Sídlo: Školská 632/2 04424 Popročv

Statutámy orgán: Ing. Stefan Jaklovský, starosta obce
v

ICO: 00324639
y

DIC: 2020746189

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Císlo účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
/ďalejlenkupujúci/

I. Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je kúpa farebného laserového multifúnkčného zariadenia (ďalej len
tovar) pre Obec Poproč, vrátane dopravných nákladov, inštanovania zariadenia azaškolenia
obslužného personálu v rozsahu: 2 osoby a 1 hodiny.
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.
Predávajúcije povinný kupujúcemu poskytovať servisné služby na predmet kúpy v trvaní 48 mesiacov
od dodania predmetu zákazky.

u. Cena

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

Cena bez DPH: 3 362,00 EUR
DPH 20%: 672,40 EUR
Cena s DPH: 4 034,40 EUR

UI. PIatobné podmienky
KupuJúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Splatnosť
faktúryje? dní od domČenia daňového dokladu - faktúry.

IV. Termín a spôsob dodávky
Predávajúci zrealizuje dodávku tovaru do 7 dni od nadobudnutia úôinnosti tejto zmluvy.



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 úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať zmluvnú pokutu 0,05% z
fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

VII. Záverecné ustanovenia

1 .Vzťahy zmluvných strán sa riadia Obchodným zákonníkom.
2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnýmÍ stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni 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 podpisom.
4. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pojednom rovnopise pre obidve zmluvné strany.

VPopročÍ, 27.3.2017 v ,dňa

za kupujúceho: za predávajúceho:

.V

Ing. Stefan Jaklovský Iveta Sokolová
starosta obce


