
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-Š-91/2017
c. zaznamu: 91/2017-011y /

Z áp ís v spise
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
24.2.2017 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp. zn.: OcU-S-91/2017, č. záznamu: 91/2017-011

uzatvorenú dňa 24.2.2017

účinnú odo dňa: 25.2.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., MiroslavSokol-OPTIMAX

Tokajícka4,0422 Košice

zastúpená Miroslavom Sokolom

Predmet zmluvy:
rámcová dohoda - "Servis kancelárskej techmky"

v

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč

usetr Obecného úradu
Skolská 2, 044 24 Poproč

VPoproči, dňa 24.2.2017

Eva Btínková

zamestamec obce poverený zverejňovaním
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RAMCOVÁ DOHODA

uzavreta v zmysle § 566 - 576 a násl. Obchodného zékonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien

a doplnkov (ďalej len ,Zm!uva)

Cl.l. Zmluvné stranv

1.1 Obiednávater: Obec Poproč
SÍdlo: Obec Poproč, Školská 632/2,044 24 Poproč
Zastúpený a opravnený
jednať vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Jaklovský
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Císlo účtu:
IČO: 00324639
Dlč:
Tel: 055/4668170
e-mail:

starosta@poproc.sk
y

Ďalej len "Obj'ednávateF'

1.2Zhotoviter: Miroslav Sokol . OPTIMAX
So sídlom: Tokajícka 4,040 22 Košice
Zastúpený: Miroslav Sokol
Osoby oprávnené rokovat': Miroslav Sokol
- vo veciach zmluvných: Miroslav Sokol
- vo veciach technických: Miroslav Sokol
Bankovéspojenie: SLSP.a.s.
čislo účtu: SK8109000000000082189846
IČO: 14294979
Dlč: 1024587861
IČDPH: NÍe je platca DPH
Tel: 0556331050
Fax: 0556331050
e-mail: servis@optimakosice.sk

Ďalejlen^Dodávater

Čl. II. Úvodné ustanovenie

^^ľ^v^^JT!J^,'!SÍOi.h??Ln-a.!ľlT!ci pri poskytovaní služieb podra nižšie uvedených
podmienok, ktorými sa budú riadiť ich obchodné vzt'ahy.



h

čl. III. Predmet zmluvy

3.1 .Predmetom Rámcovej dohody je záväzok Dodávatefa dodať, poskytnúť atebo vykonať Objednávateľovi
v

počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody Plnenie len na základe doručenia písomnej Číastkovej výzvy
Objednávatera na dodanie rámcovo zazmluvneného Tovaru, poskytnutie rámcovo zazmluvnenej Služby
alebo vykonanie rámcovo zazmluvneného Diela, vystavenej v súlade s podmienkami a v medziach
Rámcovej dohody a jej Zmluvnej špecifíkácii, a to v rozsahu podfa takejto Čiastkovej výzvy a za ostatných
podmienok uvedených v Rámcovej dohode, a tomu zodpovedajúci závazok Objednávatefa dodané,
poskytnuté 6i vykonané Plnenie v zmysle Ciastkovej výzvy prevziať a zaplatif zaň Dodávatefovi časť Ceny,
zodpovedajúcu splnenému rozsahu Rámcovej dohody. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávaterje
qprävnený, nie však povinný doručiť počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody DodävateFovi akúkoFvek
Čiastkovú výzvu.

v

3.2, Na dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plnení v zmyste jednotiivej Ciastkovej výzvy Ob|ednávatefa v
súlade s bodom 3.1. sa primerane budú vzťahovať ustanovenia týchto zmluvných podmienok, upravujúce
präva a povinnosti ObjednávateFa a DodávateFa v súvislosti s dodanim, poskytnutím alebo vykonaním
takých Plnení obdobne, ako keby išlo o dodanie, poskytnutie alebo vykonanie takých Plnení na základe
samostatnej zmluvy, ktorä nemá charakter RámcoveJ dohody (ďalej len "Čiastková zmluva").

3.3. Právny dôvod pre odstúpeniejednej zmluvnej strany od Rámcovej dohody ako celky je zároveň aj
v

právnym dôvodom pre odstúpenie tejto zmluvnej strany od každej doposiaf nesplnenej Ciastkovej zmluvy.
Právny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od každej doposiaf nesplnenej číastkovej zmluvy
zároveň predstavuje právny dôvod tejto zmluvnej strany pre odstúpenie od Rámcovej dohody v doposiaf
nesplnenej častí.

3.4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní najviac 24 kalendámych mesiacov od momentu
uzavretia.

3.5. Zadávanie Čiastkových výziev ObjednávateFa na základe a poéas platnosti Rámcovej dohody sa bude
realizovať písomnou formou s periodicitou a minimálnymi objemami vyplývajúcimi z príslušnej Zmluvnej
špecifikácie Rámcovej dohody.

3.6. Lehota pre dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plnenia na základe Čiastkovej výzvy plynie odo dňa
doručenia predmetnej Ciastkovej výzvy Dodávaterovi, pričom nebude kratšia ako lehota na tento účel
uvedená v Zmluvnej Špecifikácii Rámcovej dohody, inak kratšia ako lehota primeraná povahe Plnení, ktoré
sú predmetom Čiastkovej výzvy.

3.7. V pripade, že na základe Čiastkových vyziev v súlade s bodom 3.1 .dôjde k vycerpaniu zazmluvneného
rámca podľa Rámcovej dohody, ObjednávateF nebude na základe takejto Rámcovej dohody už oprávnený

n

zaslať Dodávatefovi žiadnu cfalšiu Ciastkovú výzvu.

3.8. V prípade, ak predmetom Rámcovej dohodyje opakované plnenie spočívajúce v dodaní Tovaru na
základ Č'íastkových výziev, sú zmluvné strany vo vzfahu k urceniu ceny Tovaru pre každú čiastkovú výzvu
počas trvanía Rámcovej dohody povinné prehodnocovať cenu Tovaru s ohfadom na vývoj cien
porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, než cena urcená v zmysle
Rámcovej dohody, sú povinné urciť cenu pripadajúcu na príslusnú Čiastkovú zmluvu najviac v sume
priemeru medzi tromi najnižšimi cenami zistenými na trhu.



3;9-spôso.b:akýmzmluvné strany budú zisťovaf ceny na úceiyt)odu 3.8. Je "a dohode zmluvných strán,
pričom na úcely porovnania cien:
?JL(?.bd- ^ím"z!-kÍ?.^.safe?yporovnávaJÚ) obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
urceniu ceny za opakované plnenie a
.b^u=^é-?Í!nLr!!us^^z!?do úvahy aspoň tri cenove ponuky na identické aiebo zastupiteľné tovary, ak
v čase ich zisťovania existujú.

3UP^0^^^^^^6^^e^^^m^^v^a[^^] leQ^S^^^a
"o'yj^erejnym obstaráyatetom, oprávneny pisomne vypovedaf Rámcovú dohoduviehote'troch
mesiacov od doručenia výpovede.

čl. IV. špecifíkácia obsahu rámcovej dohody

^^oíá^er>sl^ä^y-s^d?a_z.apo?mi^?.^n?^enÍfcÍItoLlto Rámcovou dohodou vykonávať
Slíľ^u^??ri^-liyírovacieho stroja typ: KONICA MINOLTA a ďalšej kancelárekqtechniky.'"ktoráje
vlastníctvom Obce Poproč.
í!i^b^T^e?l^ľtiov-!J-d?ŕ??dyJe:.^ežn?údržb^'oprava vyv°J°vei tepí!pi!^' vymena náhradných
?Ílo^n?^av^n!eLk^ntr21.a nast?reni a funkčnosti, v predpokladanom rozsahu^S^dín, počas tn/ania
!Í^S>^!;S^^el^mystetejtoRámcove' dohod^budeobsahovaťai nutnu
^opotrebenych näh.dnych dielov, iistiace a mazacie potrebya p.p.vné WWW
Plnenia").
Í!"^^l^^^^?ÍLP-CI!^?,n?-^la?e.^i?stk?veJ vŕzvyobJednávatera. ktorá môže byťvo
!?.rn1e. P?somneÍ) elektronicke^alebo aj telefonickej. do dvoch pŕacovných dní od vyzvanía Dodávateŕa
Objednávatetom na Plnenie Ôiastkovej výzvy.
Tf

Cl. V. Ceny, dodacie a platobné podmienky

5-Lcenasluzby) uvedeneiv bode 4.1. a 4.2. je stanovená v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z.z. o cenách v
zneni neskorších predpisov.

^ÄSÄS^ÄS^Är'^'
^'^ ^^Jr^^^lI1ecn^ÍLnTo.íelit^u,s af?u.f?toR^^
^ľÄSS'oSSS-"0"'0^""'--
01. VI. Čas plnenia

6'J:.zm!?vne ?l?ny.sa>(?OJ!??ÍÍ'^e tóto Rámcová zmluva bude trvaf odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvného vzfahu do 31.12.2018 alebo do doby vycerpania dohodnutého maximälnehofinancného
rozsahu predmetu Plnenia.
v

Cl. VII. VŠeobecné dojednania

7'1.'.TÚto zmluvu Je možné menif len so súhlasom obidvoch zmluvných strán, a to pisomne, formou dodatku
k tejto Zmluve.

Y ^:t zi/-? ^y \^='



.7;.2'Jato2mluva je vyhotovená"()voch "yhotoveniach, z ktorých každá strana obdrži po jednom
vyhotovení.

L3>iJJI.t.^l^^aj!?^.ú?a-l?latn^ť(!no,m PodPísaniaobidvomazmluvnými stranami a účinnosf
nasleduiúrideňpodnizve^neniatqtoZmluvyna^ebovejstránkeObjednévatera:
7,4_Zmluyne_stranyZmluvu preéitali/porozumeli jej obsahú a na znak'súhlasu'potvrdili svojimi
vlastnoručnými podpismi.

-\

VPoproči,dňa:...^f:..?/..^ V ...M^.., dna: ..^.:.w:^^

^ T'stfcfe .
^a_I^9.? kajfckg 4f^ s

^

^^-^-^___Objednávateľ Poskyt; ter

Príloha 1: Cenník predmetu Plnenia



Cenník platný od 01,2017

Sen/is zariadení - pracovný výkon 40,00  /1NH
Drum unit DR3H farebný/cyan, magenta/yellow/ 290,00  
Drum unitDRSHČierna 159,00  
Waste toner box 35,00  

Príloha k rámcovej zmluve


