
Obec PoproČ
V

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-Š-310/2017
č.záznamu: 310/2017

Z ápis v spise

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prfstupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zve rej n il adňa
31.7.2017 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-310/2017, č. záznamu: 310/2017

uzatvorenú dňa 31.7.2017

účinnúod: 1.8.2017

zmluvné strany:

1./ Obec PoproÍ

Školská2,04424PoproČ
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Ing. Jozef Cihý - Požiarna ochrana PreSov

Prostejovská 43, 080 01 Prešov

Predmetom kúpnej zmluvy:

- kúpa odevov a hasičskej výstroje podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe Č. 1
tejto Zmluvy.

V

Obec fr^OPROCVPoproči. dňa 31.7.2017 Obecný úrad Poproč

^úsek Obecného úradu
u

Skolská 2, 044 24 Poproc

Bc. Lucia Molnárová
zamestnanecobce poverený zverejňovaním
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Kúpna zmluva ô. .../2017
uzatvorená podfa príslušných ustanovení § 409 a nésl. Obchodného zékonnika č. 513/1991 Zb. v znení

neskorsích zmien a doptnkov (ďalej len .Zmluva11)

I.Zmluvnéstranv

1.1 Kupuiúci: Obec Poproé
Sídlo: Obecnýúrad, Školská 632/2,044 24 Poproč

Zastúpený a oprávnený
jednaťvo veciach zmluvy: Ing. štefan Jaklovský
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Císlo účtu:
IČO: 00324639
DIČ:
Tel: 055/4668170
e-mail; starosta@poproc.sk
v

Dalej len "kupujúci"

1.2Predávaiúci:
So sídlom: /
Žastúpený: ^/HT ^a^^ ^^ 3cm-^an>^"^

proaÄM"^Zastúpený a oprávnený '  0903 550 437
^0:15270970jednaf vo veciach zmluvy:: ^DPH:SfcÍ0^6695l6

íff

Bankové spojenie:
Čislo účtu: 2-^'Z ^ '87. č^&/^^
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel: C^^^S^ ^T-

^Fax:

i^9e-mail: ti^i ^? / ^<rJ

Ďalej len "predávajúci"

2. Predmet plnenia

Predmetom tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluva"), je kúpa odevov a hasičskej výstroje podľa
špecifikácie, ktoráje uvedená v Prílohe Č, 1 tejto Zmluvy.
Predávajúci predáva akupujúci 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 zaptatif kúpnu cenu.

3. Čas plnenia
14 dni od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
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4. Zmluvná cena
Cena vro2sahu 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 oenách
y znení jeho neskoršfch predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom zhotovitera, ktorý tvorí prílohu
č.1 ktejtozmluve,
Cena zákazky je stanovená na základe oceneného položkového rozpočtu, ktorý je súčasťpu zmluvy.
Položka rozpoétu Cena bez DPH DPH Cena s DPH

^ í> J WC^WR "260 EUR ^?, EUR :.^ EUI^
Tt

,1 1 *.^ t 11

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

a nainštalovaného tovaru.
5.2. Lehota splatnosti faktúr bude 14 dni od ich domôenia kupujúcemu.
5.3. Faktúry budú predkladané vo dvoch vyhotoveniach,

Zmluvné strany sa dohodli. že faktúry budú maf náležitosti daňového dokladu:
a/ označenie "faktúra" a jej čislo
b/ názov a adresu kupujúceho a názov a adresu predávajúceho
c/ čfslo zmluvy a označenie názvu príslušnej zákazky
d/ označenie banky a číslo účtu predávajúceho
e/ deň vystavenia a lehotu jej splatnosti
f/ výéku fakturovanej Čiastky v členení celkom s DPH. z toho DPH. bez DPH
g/ nátežitosti pre účely DPH, najmä dátum zdanitefného plnenia
h/ súpis dodaného tovaru v zmyste Prílohy é. 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. Zodoovednosť za vadv a zárukv

7.1. Predávajúci môi za to, že predmet plnenia má, v dobe prevzatia predmetu zákaky kupujúcim,
zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo
schopnosf jeho používania kzvyôajným atebo vzmluve predpokladaným úéelom. Záruéná
doba^nadodaný tovarje 24 mesiacov odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu.

7,2, Predávajúci je na žiadosť kupujúceho povinný vady svojej dodávky odstránif bez zbytočného
odkladu, t

7131 ^ÍJt,^?><k.!?<r^ ťjÍT^, .^?.l^uf^i-p-cľžite!l??s-ťi-d?d^y- zavi.ne.n^ .pľd^yaj.úciľ', ,Je
predávajúci povinny uhradif kupujúcemu škodu vzmysle § 373-anasledujúcich Obchodnéh-o
zákonníka.

8. Závereéné ustanovenia

8.1, Pokiar vtejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strän sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadrif pisomne v tehote do 3
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

8.3. Zmeny adoplnky tejto zmluyy je možné urobiť len písomnými dodatkami podpísanými
oprävnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
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84 ^^n^^^iiiÍ11^ťn^Tí^t^J?ÍÍ!°^!?u!Ím.^.z^ ^.v ^
^i^?^aksl.!ÍU!?-c'.:?!? ??-ÍLZVe.re^eni? Jt? zmluy^ nawebovejstränke kupujúceho

8'5- PÄ,bude^nn^aTVTOfvov2^ ^" ^nos.ia.,ä^as
?=za^tky^ument';~.zreďEáctou.Predmetu ^ ^udôverné
a nebude možné ich použif bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

8-6- ^oddel,iternou Prílohou tejto zmluvy je: príloha č.1 - položkovitý rozpočet
8.7. Táto zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, po jedno'm vyhotoveni pre každú zmluvnú

stranu,

VPoproči,dňa.J^"<%< ^0^.^^v ,dňa
zakupujúceho zapredávajúce

/^a. b^- hw-^starosta ob^Q^/^^ ^"s^.^* štatutá 1_

^, /' ^ rg
S^St T-  0ojň" r<t mss^^ovv> ^y * ^^^y

tfť ^ l0 f4 E6 95 ís'!>:

Ifc
*

Priloha 6.1: Špecifikácia predmetu Zmluvy - potožkovitý rozpoéet
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Obec Poproc
ks Cena Celková cena   Celková cena  

 /ks bez DPH sDPIl
sDPH

1. BUSmTOECZ Nomex, komplet, 3 273 819nápis HASIČI

2. LUKOV 7108 s niťinbľunuu YUMA 2 156 312

3. RukavÍce WENDY 2 49 98

4. Rukavke LESLEY PLUS 6510 4 37 148

5. Svietkllo SURVIVOR Ll-ion 2 215 43U

6. PEU SteaIthiLita Recoili 2410 2 85 170
LED21Ex

7. Nálmiilné ukuliare k prilbť (.allet 5 33 165
F1S,F1SA,F1SF

8. Kalové éerpadlo HCP 50ICA21 570 57U

SPOLU: 2712

S';e"-"'ik.ľS"Jencl2^i.r.tS",^poloč"ost'' preto v prípade potreby lného tovElru-zasielajte Požiadavky
:í^:^íwm^w^platnosť Ponllky-2mesiac od vystavenia ponuky ^^3,0^^

VPrešove, 20.7.2016 T-mDfail: 0903 550 437F^

ÍCO: 452 70 970ď

lČDPH:Sf(Í04466951fi

*


