
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PoproČ
y

Sp. 231.: OcU-S-17/2017
č. zaznamu: 17/2017-011v r

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

infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
6.2.2017 na webovom sídle obce PoproČ:

zmluvu sp. zn.: OcU-Š-17/2017, č. záznamu: 17/2017-011

uzatvorenú dňa 2.2.2017

účinnú odo dňa: 7.2.2017

zmluvné strany:

1./ObecPoproč
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
Ihf

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., JánJuhász-ENERGOMONT

v

Agátova 29, 044 14 Caňa

zastúpená Jánom Juhászom

Predmet zmluvy:
rámcová dohoda - údržba verejného osvetlenia verejného rozhlasu

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč
^OÔecné/.otír^
Skolská 2, 044 24Popr:oc

VPoproči, dňa 6.2.2017
lť

Eva B^iková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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RAMCOVA DOHODA

uzavretá v zmysle § 566 - 576 a nésí. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a dopinkov (ďalej len ^Zmluva)

ČI.I.Zmluvnéstranv

1.1 ObiednávateF: Obec Poproé
<r

SÍdlo: Obec Poproč, Skolská 632/2,04424 Poproč
Zastúpený a oprávnený

v

jednať vo veciach zmluvy: Ing. Stefan Jaklovský
Bankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Čisto úétu: 0404770001/5600

w

ICO: 00324639
Dlč: 2020746189
Tel; 055/4668170

Email: starosta@poproc.sk
Jŕ

Ďalej len "Objednávateľ'

1.2ZhotoviteF: 'yí , h ^ul '̂^ s^  fJE^ -ôho^T

^y<?i/^Sosídlom: ^ fffy^ f^ ^ í/ň-
5^

Zastúpený: u 11 ^ i^^Osobyoprávnenérokovať:
-voveciachzmluvných:
-voveciachtechnických:
Bankové spojenie:
čísloúčtu: ff3^0 f^ í^/Jf^ô
!ČO: ^o^ ^f Jj
DIČ: /^J /^(f J^^~^
v

ICDPH; ^ ^ S /^ J^2
Tel:

^u^ r^ 6^1
Fax:

e-mail:

Ďalej len "Dodávateľ'

Čl, II. Úvodné ustanovenie

Touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli na spolupráci pri poskytovaní služieb podfa nižšie uvedených
podmienok, ktorými sa budú riadiť ich obchodné vzťahy.
>

Cl. III. Predmet zmluvy

3.1 .Predmetom Rámcovej dohody je záväzok Dodávatefa dodať, poskytnúť alebo vykonať Objednávatefovi
v

počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody Plnenie len na základe doručenia písomnej Čiastkovej výzvy



^Í?ln"áiv!^ľ^d-???n^_rá_m50vo_za?mllivn?néhoTovaru' Poskytnutie rämcovo zazmluvnenej Služby
^°"vy-k^.rä-m,^.azm-'uľne.ntl1? ^ielal vystavenej v sú.lade s P°dmienkami a v medzia'ch
_Rámcovej dohody ajej Zmlyvnej špecifikácii, a to v rozsahu podratakejto Čiastkovej výzvya'zTostatných

S^UW~h^Ram^doh^prev^ie Poch^ ?ati,^na^,e
^právnený, nie však povinný doručif poéas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody bodávateľo'vi akúko^'k
Ciastkovú výzvu.

^a^^^^'^^^^^'}^!^n^t^^^^^^'^^o^^e^^te^,vtýchto zmluvných podmienok, upravujúce
SSSW XSK"M^ S'W'^^'^.
!^SSb^wto^eL?osk>rtnutre.atetw,ftnieta^^^^
T^tSyJktoS^rnácha;aktCTRámcovqdohod^leilen .äastková zmiuva">.s

^SSP:OS:^^Ädäm-Ld^ako^á-".
?rÍ^^ô^ľn^i?nd^?f^^lt^Sn^LS^??Í^
Sá-v.1(l-ô.vo-.d..p-fe.?ds-típen.ie.!e.dn^mluvl?ei strany °d každei dop°siar nes.pinenei číastkoveizm^
zároveň predstavuje právny dôvod tejto zmluvnej strany pre odstúpenie od Rámcovej dohodyvdoposial
nesptnenej časti.
3.4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvani najviac 12 kalendámych mesiacov od momentu
uzavretia.

v

^^Íi^^^^^^^^r^^^^^^i ^1^!^^?i^^!^^i^S'^i^i^i^^?^^^^i^^^^.J?i^^??^_^^^^?^^Í'?^^^^ ^ bud6
realEO,vafpis,omn°u.f°m'l°usperioďcitou a minimálnymi obiemami vyplývajúcimi z prislu'šnej Zmluvnej
špecifikácie Rámcovej dohody.

^n6ni^^tenr^^rili^iapSäílr!UJ^^e^^ftlI^T ^nla<r!l^lll?^ia!Í!!o^!-VZ2v^ ?l^ie.<ld? dňadoručenia predmetnej Ciastkovej výzvy Dodávaterovi, pričom nebude kratšia ako lehota na tento účel
uveden"zmllivne),špecifikádi Rámc0^ dohody.inak kratšia ako tehota Primeraná povahe Plneni: ktoré
sú predmetom Čiastkovej výzvy.

?aL^ ^f^áž^n^?Slld^"^f^S^i!^v.^d-e^ibi^T-?/ldôrl<le_k vyčerPaniu zazmluvneného
ramca ^.RT'dohodyÄávaternebude na základe ^° Ŕ-^ dohod/uz oprávnen^
zaslaf Dodávatefovi žiadnu ďalšiu ČÍastkovú výzvu.
^iľ-i%?!Íe-'.ÍiFr!Íľeton? ?-á?COYej.clohodyJe °Pakovane Plnenie spočívajúce v dodaní Tovaru na
!^lld*-?!?!!o^?.^i^?ú-.zrníuvľ_ftrany vo vzťahuk urôeniu ceny tovaru pre každú Čiastkovú v^vu
počas trvania Rámcovej dohody povinné prehodnocovaf cenu Tovaru s ohFadom na vyvoi cien
^^r^^^ľL^n^le^n^,?r^S,T,,a^s?^TT^^nÍŽŠ^ urcená v zmysle
?Í!ľ?ľ-veLd.oih.(^y^?-p-(?!!^^-l?rč!ťcen.u P"Padalúcuna Pľíslušnú Čiastkovú zmluvu najviacvsume
priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu.
3L9;-spôso^8.kym _zmluvné strany budú zisťovať cenyna ÚĎelybodu 3-8> Je na dohode zmluvných strán,
pričomnaúčelyporovnaniacien:
a)Je°.bd°bi.^zaktorésa ceny PorovnávaÍ". obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
urceniu ceny za opakované plnenie a
b^T^T_ÍanLTUSi^_'?!?ť do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupitefné tovary. ak
včaseichzisťovamaexistujú.

^D1r^^/ ^ÍrTr^ ^^i^tÍ^él^L?Í>ie^^!^ľ'.dn^Ífľ,eLCÍls!^ ^!:^??.!??!,na
,T^ce^LT^a^dIa.-t?.!i_čiast-liOTejv/zvyna cenu "rcenú na základe bodu 3.9, je Objednávateľ,
ktorýje verejným obstarávaterom, oprávnený písomne vypovedať Rámcovú dohodu v Íehote troch
mesiacov od doručenia výpovede.
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Cl. IV. Specifíkácia obsahu rámcovej dohody

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje v súlade a za podmienok stanovených touto Rámcovou dohodou vykonávať
bežnú údržbu a opravy verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, ktoré sú vlastníctvom Obce Poproč.
4.2. Plnenie Dodávateľa, v zmysle tejto Rámcovej dohody, bude obsahovať aj nutnú výmenu opotrebených,
poskodených, res|i nefunkčných náhradných dielov a prepravné náklady (ďalej: "predmet Plnenia").
4.3. Plnenie bude DodávateF poskytovať na základe Ciastkovej výzvy Objednávateľa, ktorá môže byť vo
fprme písomnej, elektronickejalebo aj telefonickej, do dvoch pracovných dní od vyzvania Dodávateľa
Objednávatefom na Pinenie Ciastkovej výzvy.
w

Cl. V. Ceny, dodacie a platobné podmienky

5.1. Cena služby, uvedenej v bode 4.1. a 4.2. je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov.
5.2. Za poskytnuté služby prináleží Dodávateľovi odplata. Celková cena za Plnenie, špecifikované v bode
4.1. a 4:2., je poéas trvania tejto Rámcovej dohody.najviac .^f.'.^!?. EUR bez DPH;
5.3. Cenník predmetu Pineniaje neoddeliternou súčasťou tejto Rámcovej dohody.
5,4. Platobné podmienky: Faktúra bude vyhotovovaná Dodávateľom so všetkými náležitosťami daňového
dokladu, so spiatnosťou 7 od jej doručeniá Objednávateľovi.

Čl. VI. čas plnenia

6.1. Zmluvné sírany sa dohodli, že táto Rámcová zmluva bude trvať odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvného vzfahu do 31.12.2017 alebo do doby vyčerpania dohodnutého maximálneho finančného
rozsahu predmetu Plnenia.
w

01. VH. Véeobecné dojednania

7.1. Túto zmiuvu je možné meniť len so súhlasom obidvoch zmluvných strán, a to pisomne, formou dodatku
k tejto Zmluve.
7.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.
7.3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto Zmluvy na webovej stránke Objednávatefa.
7.4. Zmluvné strany Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu poh/rdili svojimi
vlastnoručnými podpismi.

V Poproči, dň^, M....^:.^, V..ňä.^.L......,dňa:"^.../í.:..^/^

.2) Ján JUHÄSZ
ď >n-.rriO rf̂

/, EŇERGfi iŕ
,*

Objednávateľ 29 . ^
^n

AQátova
H:0; 3Ď2 488 33 . Dl ; 10314835S2

Pritorf'a 1: Cennik predmetu Plnen^^- ^
^

o/^ %
C<1 ŕl)
 = ^<?Ití ??^ 3

* o: ^ .^
/<"

A <ďTt *;
^
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Názovslužby/tovaru MJ cena za jednotku bez DPH(EUR) Požadované množstvo Cena spolu bez DPH(EUR)
Presun Plošiny(PlO) do PoproČa Iks /Ô^o 10 /^, ()Ô
Výmena žiarivky 36W za LED s 15W s PIO Iks ^.^ 50 ^ô^f,yp
Montáž svietidla +spínač VO/RO s PIO Iks ^.ÍÔ 2 ^/ 00

Hodinová zučtovacia sadzba za opravu Ihod ^.lo 10 ^l.ôô
Montáž svietidla LED 50W s PIO Iks f/^ô 2 /é^ôô
Výmena LED žiarovky 7W/E 27 Iks /^ ^ 2 ^QO
Montáž sviatočných ozdôb s PIO Iks í^ 20 ^Of ĎQ
Montáž KABELAES 2X16 mm2 s PIO Iks ^ôú 10 A^
Výmena žiarivky PL-L36W a štartera s PIO Iks Ar^ 5 u^o
Výmena výbojky SOX 55W s PIO Iks ^f ^ 5 y^ ^
Výmena reproduktora TC 30 s PIO Iks {tTf6ô 5 /^r, so
Montáž zmršťovacej spojky Raychem Iks 4^, ĎO 5 ^ô.QQ
Oprava a výmena Spínača PL3 s PIO Iks íí^. 10 li-o^ô
Oprava svietidla alebo spínača VO/RO Iks ^ 10 ^/ 00
Prenájom -Použitíe PIO Ihod //</r 2 56^
Montáž a rozvod prudového chraniča 16/0,03 Iks iMl 2 ry, éo
Svietidlo LV 136V +LED 15W+Spínač VO/RO Iks žá^ 4 /^ ^
Montáž smršťovacej spojky Raychem 16mm+montáž Iks ^ÝÚ 5 /^r^O
Montáž s PIO Reflektora LED 50WJapon.číp Iks n^ 4 3fé>^0
Rozvadzač SPP+prud.ochrana +zásuvka+ističe Iks ^ 2 ^^.00
Montáž s PIO - Kabel CYKY 3C 2/5 mm2 10 m í/0 5 ^T-O
Spínač VO/RO(opravené) + výmena Iks A/ŕ?° 5 /Off, f}0

^n fo

.*án JUHÄSZ ->->.-..

ENERGOMONT<4
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