
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-59/2017
č.záznamu: 59/2017-007

Z áp is v spise
V súlade ust. § 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
8.2.2017 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp. zn.: OcU-S-59/2017, c. záznamu: 59/2017-007

uzatvorenú dňa 8.2.2017

účinnú odo dňa: 9.2.2017

zmluvné strany:

1./ObecPoproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

1.1 Agroservis - Stred s.r.o.

prevádzka Tumianska Nová Ves 140, 044 02 Turňa n/Bodvou

zastúpená Ing. Norbertom Krušinským

Predmet zmluvy:
rámcová dohoda - údržba traktora

^

Obec POPROC
Obecný úrad Poproč
úsek Obecného úradu
V vŠkalská 2, 044 24 PoproČVPoproči, dňa 8.2.2017 l- ~?

^

va Benková

zamestnane0bce poverený zverejňovanim



y. ^. : ^^-5~ ^/,^
C Z^Cil^: ^/QI^.PSy;

/ /

RAMCOVÁ DOHODA

uzavreté v zmysfe § 566 576 a nésl. Obchodného zäkonníka č. 513/1991 Ib. v zneni neskorších zmien
a dop!nkov (ďaiej !en ^Zmíuva)

Ďl.l. Zmluvné stranv

1.1 Obiednávater: Obec Poproé
Sídlo: Obec Poproč, škotská 632/2, 044 24 Poproô
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Jaklovský
Bankové spojenie: Prima banka Stovensko, a.s.
Čislo úétu: 0404770001/5600h

IČO; 00324639
Dlč: 2020746189
Tel: 055/4668170
e-mail:

starosta@poproc.sk
Ďalej len "Objednávater'

UZhotovlteF:
ft^s.o^^^- ^m^o j r oSo sídlom:
TVe^^s^ /^>^ v^s -^ ŕl<<° ^

Zastúpený: 'J
/AiG /^^ScCT {^^i^i: ifOsoby oprávnené rokovať:

- vo vedach zmluvných: //<fc ^A^*/2<5e:r i-^I/A^ŕŕ
- vo veciach technických:
Bankové spojenEe: K

/

Císlo účtu: ^/3;ň^
IČO: ^^ÔZoo-OQCC- Odí3 á^9 ^$3>
Dlč: ís cr^ 7^z
IČ DPH: S<ÍĎ^WÍI^
Tel:

úí)1i 0^2 ??^Fax:

e-mai!; ^ros,m^^g^/^/. ^i
v

Ďalej len "Dodávateľ

Čl. II. Úvodné ustanovenie

Touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli na spoluprád pri poskytovanl služieb podfa nižšie uvedených
podmienok, ktorými sa budú riadif ich obchodné vzťahy.



čl. III. Predmet zmluvy

3.1 .Predmetom Rámcovej dohody Je záväzok Dodávatera dodať, poskytnúť alebo vykonať^Objednávateľovi
poias platnosti a účinnosti Rámcovej dohody Plnenie ten na základe doruéenia pisomnej Čiastkovej výzvy
Objednévatďa na dodanie rämcovo zazmluvneného Tovaru, poskytnutie rámcovo zazmluvnenej Služby
alebo vykonanie rámcovo zazmluvneného Diela, vystavenej v súlade s podmienkami a v medziach
Rámcovej dohody a jej Zmluvnei špecifikácii, a to v rozsahu podľa takejto Čiastkovej výzvy a za ostatných
podmienok uvedených v Rámcovej dohode, a tomu zodpovedajúci záväzok Objednávatera dodané,
poskytnutécivykonanePlnenievzm^leôiastkovejvýzvypre\^iaťazaplatifz^^^^
odpovedajúcusplnenému rozsahu Rámcovej dohody. Pre vylúčenie pochybnosti plati, že Objednávateľjez

oprávnený, nie však povinný doručiť počas platnosti a účinnosti Rámcove] dohody Dodávatefovi akúkofvek
w

Ciastkovú výzvu.

3.2. Na dodanie, poskytnutie alebo vykonanie PlnenÍ v zmysle jednotlivej Čiastkovej vyzvy Objednávateľa v
súlade s bodom 3.1. sa primerane budú vzťahovať ustanovenia týchto zmluvných podmienok. upravujúce
práva a povinnosti ObjednávateFa a DodávateÍa v súvislosti s dodanim, poskytnutím atebo vykonanim
tókých Plneni obdobne, ako keby išlo o dodanie, poskytnutie alebo vykonanie takých Plneni na základe
samostatnej zmluvy, ktorä nemacharakter Rámcovej dohody (ďalej len "Čiastkové zmluva").

3.3. Právny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od Rámcovej dohody ako celkuje zároveň aj
pravnym dovodompre odstupenietqto z.luvnej stranyod každq doposiar nesplnen^ Čiastkcv, z.luvy.
Právny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od každej doposiaf nesplnenej Čiastkovej zmluvy
zároveň predstavuje prävny dôvod tejto zmluvnej strany pre odstúpenie od Rámcovej dohody v doposiaľ
nesplnenejčasti,

3.4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu uréitú v trvani najviac 12 kalendárnych mesiacov od momentu
uzavretia.

3.5. Zadávanie Čiastkových výziev Objednávateľa na základe a počas platnosti Rámcovej dohody sa bude
.'realizovaf pisomnou formou s periodicitou a minimálnymi objemami vyplývajúcimi z prislušnej Zmluvnej
špecifikácie Rámcovej dohody.

3.6, Lehota pre dodanie, poskytnufo atebo vykonanie Plnenia na základe Čiastkovej výzvy plynieodo dňa
doručenia predmetnej Čiasttovej výzvy Dodávaterovi, priéom nebude kratšia ako tehota na tento úcel
uvedená v Zmluvnej špecifikácii Rámcovej dohody, inak kratéia ako lehota primeraná povahe Plnení, ktoré
sú predmetom čiastkovej výzvy.

3.7. V pripade, že na základe Čiastkových výziev v súlade s bodom 3.1.dôjde k vyéerpaniu zazmluvneného
rámca podFa Rámcovej dohody, Objednávater nebude na základe takejto Rámcovej dohody už oprávnený
zaslať Dodávateľovi žiadnu ďalšiu Ciastkovú výzvu.

3,8. V prípade, ak predmetom Rámcovej dohody je opakované plnenie spočivajúce y dodam Tovaru na
zaklaróastkovychvyziev.sú z.luvné strany vo vzfahu k u^eniu ceny Tovarupre kazdú čiastRovú vyzvu
počas tryaniaRamcoYejdohodypo^nnéprehodnocovaťcenu^
porovnateľných tovarovnarelevantnomtrhu,pnčomaksucenynatrhu^^^
Rámcovej dohody, sú povinné urôif cenu pripadajúcu na prislušnú Čiastkovú zmluvu najviac v sume
priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenymi na trhu.



3.9. Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely bodu 3.8, je na dohode zmluvných strán.
pričomnaúčelyporovnaniacien:
a) je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
určeniu ceny za opakované plnenie a
b) zmluvné strany musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak
včaseichzisťovaniaexistujú,

w

3.10. Pokiaľ Dodávateľ vo vzťahu ku konkrétnej Objednávaterom doručenej Ciasíkovej výzve nepristúpi na
v

úpravu ceny Tovaru podľa takej Ciastkovej výzvy na cenu určenú na základe bodu 3.9, je Objednávateľ,
ktorýje verejným obstarávateľom, oprávnený písomne vypovedať Rámcovú dohodu v lehote troch
mesiacov od doručenia výpovede.

f v

Čl. IV. Specifikácia obsahu rámcovej dohody

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje v súlade a za podmienok stanovených touto Rámcovou dohodou vykonávať
diagnostiku trakíora, ktorýje vo vlastníctve Obce Poproč, dodávku servisných opráv. nutnú výmenu
opotrebovaných náhradných dielov, vrátane ich dodávky a dopravy.
4.2. Plnenie bude DodávateF poskytovať na základe Čiastkovej výzvy Objednávatefa, ktorá môže byť vo
forme písomnej, elektronickej alebo aj telefonickej, do dvoch pracovných dni od vyzvania Dodávateľa

'v

Objednávateľom na Plnenie Ciastkovej výzvy.
ir

čl. V. Ceny, dodacie a platobné podmienky

5.1. Cena služby, uvedenej v bode 4.1. je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách vznení
neskoršich predpisov.
5.2. Za poskytnuté služby prináleží Dodávaterovi odplata. Celková cena za Plnenie, špecifikované v bode
4.1.je počas trvania tejto Rámcovej dohody,najviacS??.^°&.. EUR bez DPH.
5.3. Cenník predmetu Plnenia je neoddelitefíiou súčasťou tejto Rámcovej dohody.
5.4. Platobné podmienky: Faktúra bude vyhotovovaná Dodávatefom so všetkými náležitosfami daňového
doktadu, so splatnosfou 14 dni od jej doručeniá Objednávateľovi.

Čl. VI. éas plnenia

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

čl. VII, Všeobecné dojednania

7.1. Túto zmluvu je možné menif len so súhtasom obidvoch zmluvných strán, a to písomne, fomnou dodatku
k tejto Zmluve.
7.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrži po jednom
vyhotoveni.
7.3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a áčinnosť
nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto Zmluvy na webovej stránke Objednávateľa.



7.4. Zmluvné strany Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu potvrdili svojimi
vlastnoručnými podpismi.

VPoproči,dňa:.^..^.....?o/r/ V '^f^ ?..AJf!/, dňa: .P.?P ...??./?

Agroservis-Stred s.r.o.
Ctntorinska3481,&7901 bota
IČO; 45 689 79. 6317>

IČDPH: 17 (9)
/Objednávateľ %  Poskytovateľ0 ^

ä- o$5^ y^

^^Y ís; l^mo ?ti
^ ff?o

^ 6\?1) ^.
^äť^<>

*. ^

Príloha 1: Cenník predmetu Plnenia



AGROSERVIS-STRED S.R.O.
prevéflzka Turnianska Nová Ves JOHN DEERE
krusinsky@agss1red.sk, mihok@agsstr9tl.sk

Príloha č.1 lObjednávkov^Ust 6. 02/2017TNV
OdberateF Druhstroja TRAKTORY

Názovflrmy Obec PoproČ Typ stroja 5720 Traktor
Adrasa Výrobné 6. L05720E462972

PSČ Serv. stredlsko Agroservls-Stred, TNV
Telefón Serv. technik Mihok Ladisiäv

IČO
léDPH

Objednávacie člslo Názov Množstvo Cena bez DPH Cena spolúbez Poznámka
DPH

RE62419 palivovy filter 30,24  30,24  
AL153517 palivovy fiiter 33,77  33.77  
RE504836 motorovy filter 18,76  18,76  
HAY GARD olej hydr 90 2,82  253,80  
JD PLUS píej motor 40 3,09  123,60  
SPIRAX olej koncovy prevod 20 3,74  74,80  

RE204829 simering 15,71  15,71  
R121593 podložky 10,97  10,97  
R20427- podložky 19,79  19.79  

RE45896 iožisko 22,71  22.71  

SJ10177 Plynová vzpera 167,39  167,39  

RE232278 Lano 153,24  153,24  
RE207638 i1owden 187,48  187,40  
AL68577 Ventil 542,23  542,23  

AL200837 Rameno 347,31  347,31  
AL200984 Rameno 165,61  165.61  

AL200979 Rychlospojka 68,73  68.73  

RE48786 rryska 119,92  119.92  

Prács predbezne 40 35,00  1 400.00  
Prepravne 300 0,80  240.00  

Spolu bez DPH 3 996,06   !
.-*. -t

Zfava o,pq%j
Dátum:

-I-
Vypracoval: Cena po zŕave

Kontaktná osoba: bez DPH 3996,(ró 
Telefón:

Spolu s DPH 4 795,27  ̂

počiatka a podpis odberateľa


