Kúpna zmluva
čM-3/2019/PS-TP

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi
Kupujúci:
Mesto Banská Bystrica
Sídlo:
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných :
p. Roman Kostúr
vo veciach technických: p. Milan Paprčka
048/4330 461,048/4330 445
Telefón
roman.kostur@banskabvstrica.sk. milan.paprcka@banskabystrica.sk
Mailová adresa:
Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
Bankové spojenie:
1BAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432
Číslo účtu:
IČO:
00 313 271
DIČ:
2020451587
IČ DPH:
SK2020451587
(ďalej Kupujúci )
Predávajúci:
blue gray, s.r.o.
Sídlo:
Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica
Zastúpený:
Ivana Síkelová - konateľ
Marián Markuš
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach technických:
Marián Markuš
Tel.:
mobil:
mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
44 074 441
IČO:
DIČ:
2022566238
IČ DPH:
SK2022566238
Zapísaný v registri Okresného súdu v Banskej Bystrici , odd.: Sro, vložka č. 14566/S
(ďalej Predávajúci )
( ďalej Zmluvné strany)
(ďalej „zmluva“)

PREAMBULA
Zmluvné strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy sú
akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Kupujúci vo verejnom
obstarávaní za účelom predkladania ponúk, alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v
súvislosti s vypracovaním „Ponuky Predávajúceho“ (všetky podklady podľa Výzvy na predloženie
ponuky zo dňa^.'d:.2019 ), ďalej len „Podkladová špecifikácia“ a Predávajúcim predložená ponuka
doručená dňa 9.5.2019.
Na základe víťaznej ponuky Predávajúceho v zadávaní zákazky podľa § 117 na: „ Nákup vreciek pre
psie exkrementy pre Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica. uskutočnenej Kupujúcim podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Ponuka Predávajúceho“) sa Kupujúci a
Predávajúci dohodli na tom, že Predávajúci vykoná pre Kupujúceho dodávku nových HDPE vreciek
pre psie exkrementy s potlačou, (ďalej len „predmet zmluvy“). Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že
Predávajúci dodá predmet tejto kúpnej zmluvy pre kupujúceho za podmienok upravených touto kúpnou
zmluvou.
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fČlánok 1. Predmet zmluvy
1.1. Predávajúci predáva a Kupujúci v súlade s „Podkladovou špecifikáciou“ a s Predávajúcim
predloženou ponukou zo dňa 9.5.2019 kupuje HDPE vrecká pre psie exkrementy pre Mesto Banská
Bystrica s potlačou, špecifikované v počtoch a požiadavkách na materiál a prevedenie, ktoré sú
uvedené v Prílohe č.l a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je aj jeho
doprava kupujúcemu. Predmet kúpnej zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné
alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej
špecifikácii a písomných pokynoch Kupujúceho.
Zaradenie predmetu zmluvy podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV:
Hlavný slovník: 19640000-4
Doplnkový slovník: EA30-2, FC01-8
1.2. Podrobný opis predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod 1.1. obsahuje Príloha č.l “ Položková a cenová
špecifikácia predmetu zmluvy“ a Príloha č. 2 „Vyobrazenie potlače“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
tejto kúpnej zmluvy. V cene jednotlivých položiek cenovej ponuky v Prílohe č.l sú v súlade
s podkladovou špecifikáciou zahrnuté všetky výdavky spojené s plnením predmetu tejto zmluvy.
1.3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy uvedený v čl. 1 bod 1.1. prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu uvedenú v čl. 2 bod. 2.1. tejto kúpnej zmluvy.
v

Článok 2. Cena a platobné podmienky
2.1. Predávajúci touto zmluvou predáva a Kupujúci kupuje predmet zmluvy uvedený v čl. 1. za dohodnutú
cenu v zmysle § 3 odst. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení v hodnote:
11 970€ bez DPH,
2 394€ DPH
14 364€ vrátane DPH,
slovom: Stmásťtisíctristošesťdesiatštyri eur. vrátane DPH , ktorá je stanovená v zmysle Prílohy č. 1. “
Položková a cenová špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy“ v zmysle čl. 1 bod č. 1.1. Cena zahŕňa aj
všetky náklady Predávajúceho spojené s odovzdaním a dopravou predmetu zmluvy do sídla upujúceho.
Predávajúci je platiteľom DPH. Pri fakturácii bude uplatnená DPH vo výške platných predpisov.
2.2. Cenu za dodávku predmetu zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú
Predávajúci vystaví a odošle Kupujúcemu v troch origináloch po splnení týchto podmienok:
2.2.1

2.3.

Predmet zmluvy bude odovzdaný/prevzatý a fakturovaný na základe Kupujúcim písomne
overených dodacích listov, odovzdávacieho/preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými
stranami a záručných listov vrátane certifikátov CE a vyhlásení o zhode, v ktorých bude uvedené
množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č. 1 tejto kúpnej zmluvy a doba
záruky. Kupujúci je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma na faktúre zodpovedá údajom
uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá Prílohe č.l. Ak Kupujúci zistí
fakturovanie nerealizovaných dodávojc alebo služieb, neuhradí faktúru a vráti ju Predávajúcemu na
prepracovanie. Kupujúci poveruj e/.'..^f^Zamestnanca kupujúceho, oddelenie
na
podpis odovzdávacieho/preberacieho protokolu a prevzatie predmetu kúpy spolu s dokladmi podľa
tohto bodu
Faktúru vyhotoví Predávajúci v súlade s platnou legislatívou a predloží Kupujúcemu v
3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu;
- označenie Kupujúceho a Predávajúceho, peňažný ústav, číslo účtu;
- IČO a DIČ Predávajúceho, IČO Kupujúceho;
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu;
- miesto a názov dodávky;
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia;
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- zdaniteľné obdobie;
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry;
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu s DPH;
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Predávajúceho;
- prílohou faktúry bude dodací list, odovzdávací/preberací protokol a záručný list vyhotovený
v zmysle čl. 5 tejto zmluvy.
2.4. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie ceny za dodávku predmetu zmluvy po dodaní predmetu
kúpnej zmluvy na základe faktúry vystavenej Predávajúcim do 5 dní od podpísania odovzdávacieho
protokolu.
2.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju
Predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Kupujúcemu.
2.6. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu preddavok ani zálohu.
2.7. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov rozpočtu Mesta Banská Bystrica. Faktúra bude
splatná do 14 dní od doručenia faktúry.
2.8. V prípade, že Predávajúci má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške.
2.9. Cena uvedená vyššie podľa článku 2 bod 2.1 môže byť upravená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, len ak sa dodatkom zmluvy obe
strany dohodnú o tejto zmene. V takom prípade sa Predávajúci zaväzuje rešpektovať tieto zmeny bez
nároku na náhradu škody resp. ušlého zisku.
2.10. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa Predávajúci stane platiteľom DPH, v takom prípade zmluvná
cena podľa článku 2 bodu 2.1 nebude navýšená, ale bude upravený základ dane.

Článok 3. Realizácia dodávky a prechod vlastníctva
3.1. Termín ukončenia plnenia predmetu zmluvy je najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prejde na Kupujúceho po dodaní
predmetu zmluvy v celom rozsahu a po zaplatení zmluvnej ceny.

3.3. Platnosť zmluvy je na dobu určitú, končí úplným dodaním predmetu zmluvy a zaplatením zmluvnej
ceny.
v

Článok 4. Podmienky plnenia predmetu zmluvy
4.1. Všetky dodané tovary budú označené svojím výrobným číslom zvonku podľa číslovania výrobcu,
pričom pri dodávke tovaru si zástupcovia obidvoch zmluvných strán výrobné čísla navzájom
skontrolujú na tovaroch aj na vystavených dokladoch.
4.2. Predávajúci bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej
profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy.
Predávajúci sa bude riadiť východiskovými podkladmi Kupujúceho, pokynmi Kupujúceho.
4.3. Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal,
alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu Kupujúci dal na realizáciu plnenia predmetu kúpnej zmluvy
písomne zápisom do odovzdávacieho/preberacieho protokolu. Ak túto povinnosť Kupujúci splnil,
nezodpovedá za vady dodávky, pokiaľ Kupujúci na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených
pokynov trvá.
4.4. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho. Kontaktná osoba je p. Milan Paprčka- referent
PS-TP Mestského úradu Banská Bystrica, ktorého údaje sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Predávajúci
písomne oznámi kupujúcemu plánovaný termín realizácie v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred
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dodaním predmetu zmluvy.

Článok 5. Protokolárne odovzdanie
5.1. Celkový predmet zmluvy podľa čl.l tejto zmluvy prevezme Kupujúci po jeho dodaní Predávajúcim v
termíne podľa bodu 3.1. tejto zmluvy formou odovzdávacieho/preberacieho protokolu, v ktorom budú
uvedené aj jednotlivé položky dodaného predmetu zmluvy podľa Prílohy č.l a Prílohy č. 2, budú
priložené dodacie listy a záručné listy na dodaný predmet zmluvy.
5.2. Po splnení dodania predmetu zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy, v súlade s čl. 2 bod 2.2.1. potvrdia túto
skutočnosť splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán bez meškania svojimi podpismi na
odovzdávací/preberací protokol.
5.3. Dňom dodania predmetu zmluvy a zaplatením kúpnej ceny prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k
predmetu zmluvy. Podpisom odovzdávacieho/preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami
a prevzatí záručných listov, Kupujúci preberá zodpovednosť za nebezpečenstvo škody.
5.4. Pre podpis odovzdávacieho/preberacieho protokolu za stranu Kupujúceho sú splnomocnené osoby
oprávnené na tento úkon uvedené v záhlaví tejto zmluvy a za Predávajúceho štatutár alebo
splnomocnený zástupca. Ak bude za Predávajúceho ustanovený splnomocnený zástupca, tak
Predávajúci písomne oznámi jeho meno zároveň s oznámením o termíne plnenia predmetu zmluvy
podľa čl.3 bod 3.1. Zmluvné strany sú povinné navzájom'sa písomne informovať o prípadných zmenách
týchto zástupcov.

Článok 6. Záručná doba, záručný servis
6.1.

Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpnej zmluvy je dodaný podľa podmienok zmluvy a že
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

. 6.2.

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na predmet kúpnej zmluvy záruku v rozsahu 36 mesiacov na celý
predmet dodávky podľa čl.l. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho
odovzdania Kupujúcemu.

6.3.

Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po podpise odovzdávacieho /preberacieho protokolu
oboma zmluvnými stranami.

6.4.

Kupujúci je oprávnený v prípade vzniku vady na dodanom tovare uplatniť písomnú reklamáciu u
predávajúceho, ktorú bude vopred nahlasovať Kupujúcemu telefonicky na č. tel. ^
a následne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu:
J
Predávajúci je povinný
potvrdiť prijatie písomnej reklamácie obratom na adresu: roman.kostur@banskabvstrica.sk a
milan.paprcka@,banskabvstrica.sk. Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení
Občianskeho zákonníka.

6.5. Predávajúci je povinný počas plynutej záručnej doby zabezpečiť odstránenie závady s nástupom do
nasledujúceho pracovného dňa od telefonického oznámenia v zmysle bodu 6.4. tejto zmluvy avadu
bezodkladne odstrániť najneskôr do 2 pracovných dní, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
Takáto zmena je možná len v odôvodnených prípadoch a na základe písomného súhlasu Kupujúceho
uvedeného v reklamačnom zápise, ktorý zmluvné strany spíšu pri posúdení reklamácie. V prípade
zistenej závady, chyby na dodanom predmete zmluvy, je Predávajúci povinný bezplatne túto odstrániť,
resp. dodať bezchybný tovar podľa predmetu zmluvy. V prípade, že odstránenie vady bude trvať dlhšie
ako 10 pracovných dní, predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu náhradný tovar.
6.6. Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu Predávajúci. Záručný
list je prílohou každého dodacieho listu v prípade, že pri reklamácii je dodaný náhradný tovar.

Článok 7. Zodpovednosť za škodu
7.1. Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu
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škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.
7.2. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo
inak chybného zadania, ktoré dostala od druhej zmluvnej strany. Žiadna zo zmluvných strán
nezodpovedá za omeškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzku druhej zmluvnej strany. Žiadna zo
zmluvných strán nezodpovedá za škodu spôsobenú omeškaním druhej zmluvnej strany s jej vlastným
plnením.
:
7.3. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť. Ža okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od
vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku
záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď
povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky
spojené.
7.4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu na
vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich
zodpovednosť.
v

Článok 8. Zmluvné pokuty
8.1. Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, ktorý pre
zmluvnú stranu vyplýva z tejto zmluvy, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď
záväzok zanikne iným spôsobom.
8.2. V prípade omeškania Predávajúceho s termínom dodania predmetu zmluvy, môže Kupujúci účtovať
Predávajúcemu zmluvnú pokutu zo sumy uvedenej v čl.2., bod 2.1. tejto zmluvy vo výške min 0,01% za
každý deň omeškania.
8.3. V prípade nedodržania ustanovení uvedených v čl. 6, bod 6.5. tejto zmluvy môže Kupujúci účtovať
Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,- 6 za každý deň omeškania.
8.4. V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu úrok z
omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.5. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie oprávnenou zmluvnou stranou. Zmluvná
pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany k jej
uhradeniu povinnou zmluvnou stranou.
v

Článok 9. Odstúpenie od zmluvy
9.1. Zmluvu možno predčasne ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán;
b) jednostranným odstúpením v prípade:
ba) ak jedna so zmluvných strán vstúpi do likvidácie,
bb) ak na majetok jednej so zmluvných strán bude vyhlásený konkurz, alebo
bc) ak Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu.
c) pri podstatnom porušení zmluvy Predávajúcim
9.2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nesplnenie termínu plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. 3
bod. 3.1. tejto zmluvy.
9.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodanie predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod. 1.1. a bod
1.2. tejto zmluvy.
9.4. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej
zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl. 1. V pochybnostiach sa má za to, že odstúpenie bolo doručené
druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní.
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9.5. Platby pri odstúpení od zmluvy:
Ak Kupujúci od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany Predávajúceho, Kupujúci nemá
povinnosť prevziať oneskorené plnenie predmetu zmluvy a Predávajúci nemá nárok na úhradu ceny
predmetu plnenia a škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z podstatného porušenia
zmluvy.
Článok 10. Záverečné ustanovenia
10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej
zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
10.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov uzatvorených v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadom plnenia podľa tejto zmluvy jedna zo
strán požiada o rozhodnutie súd.
10.4. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou kúpnou zmluvou sa zmluvné strany riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
10.5. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve s Mestom Banská
Bystrica, za podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili, porozumeli jej obsahu
a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzatvárajú
zo slobodnej vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
10.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.l
Položková a cenová špecifikácia predmetu
kúpnej zmluvy v zmysle čl. 1 bod 1.1. a 1.2.“ a Príloha č. 2- „Vyobrazenie potlače“.
10.8. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia si ponechá Kupujúci
a jedno (1) vyhotovenie Predávajúci.

29 0 5 1 9
V Banskej Bystrici, dňa...............................

V Banskej Bystrici, dňa 13.5.2019

Za Kupujúceho
MIESTO

Za Predávajúceho

*KÁ

^ 974 04 t?
ICO: 44 074
IČ DPH: SIC202256^238 ÓZ3^

BYSTRICA

Lyč..,
Ján Nosko
primátor Mesta
Banská Bystrica

Ivana Síkelová
konateľ blue gray s.r.o.
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Mesto Banská Bystrica

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria
Predmet zákazky: „Nákup vreciek pre osie exkrementy pre Mesto Banská Bystrica. Československej
armády 26.974 01 Banská Bystrica"
Údaje o uchádzačovi:
Spoločnosť:

blue gray, s.r.o.

Sídlo:

Oremburská 2320/13,97404 Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

44 074 441
2022566238
SK2022566238

Právne zastúpený:

Ivana Síkelová - konateľ

Kontaktná osoba:

Marián Markuš

DIČ:

9

Telefón:
E-mail:

1) Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena za realizáciu diela
Predmet zákazky

MJ

Nákup vreciek pre
psie exkrementy

1 vrecko

Cena za 1 MJ Počet MJ
bez DPH
1,05€

______ .__J

Cena spolu
bez DPH (€)

DPH 20%

Cena spolu
s DPH (€)

11 9706

2 3946

14 3646

11400
vreciek

Poznámka: Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke

V Banskej Bystrici, dňa: 9.5.2019

Podpis osoby splnomocnenej konať v mene uchádzača a pečiatka:
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