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RAMCOVA DOHODA "°: ^ WlH_W// /

uzavreté v zmysfe § 566 576 a näsl. Obchodného zäkonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej íen ^Zmluva)

TT

Cl.l. Zmluvné stranv

1.10biednávateF: Obec Poproč
Sidlo: Obec Poproé, Školská 632/2,044 24 PoproČ
Zastúpenýaoprávnený
jednať vo 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

Ďalej len "Objednávateľ'

1.2Zhotoviter:
^7 7u^äSZ ŕ^ď^WW^/Sosídlom:

Zastúpený: Ac/^éo^ Z^f^ P^Ý^ C^^A
/ /Osoby oprávnené rokovať: ^í^ 7^k i^^_-voveciachzmluvných:

- vo veciach technických:
Bankové spojenie:

J/zČísloúctu:
IČO: ^?JZ?^3 ^/^W
DIČ: ^2 ^ď ^3
IČ DPH: ^3.,,^ 3^Z
Tel:

Fax: ^^s- ^yč ^e-mail: ~ (

v

Ďalej len "Dodávateľ'

w ŕ

Cl. II. Uvodné ustanovenie

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

čl. III. Predmet zmluvy



3.1 .Predmetom Rámcovej dohody je záväzok Dodávateľa dodať, poskytnúť aiebo vykonať Objednávatefovi
v

počas platností a účinnosti Rámcovej dohody Plnenie len na základe doručenia písomnej Čiastkovej výzvy
Objednávateľa na dodanie rámcovo zazmluvneného Tovaru, poskytnutie rámcovo zazmluvnenej Služby
alebo vykonanie rámcovo zazmluvneného Diela, vystavenej v súlade s podmienkami a v medziach

v

Rámcovej dohody ajej Zmfuvnej špecifikácii, a to v rozsahu podfa takejto Čiastkovej výzvy a za ostatných
podmienok uvedených v Rámcovej dohode, a tomu zodpovedajúci záväzok Objednávatera dodané,
poskytnuté či vykonané Plnenie v zmysle Ciastkovej výzvy prevziať a zaplatiť zaň Dodávateľovi časť Ceny,
zodpovedajúcu spinenému rozsahu Rámcovej dohody. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľje
oprávnený, nie však povinný doručiť počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody Dodávateľovi akúkoľvek
Ciastkovú výzvu.
3.2. Na dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plneni v zmyslejednotiivej Čiastkovej výzvy Objednávatefa v
súlade s bodom 3.1. sa primerane budú vzťahovať ustanovenia týchto zmluvných podmienok, upravujúce
práva a povinnosti Objednávateľa a DodávateFa v súvislosti s dodaním, poskytnutím alebo vykonanim
takých Plneni obdobne, ako keby išlo o dodanie, poskytnutie alebo vykonanie takých Plnení na základe

v

samostatnej zmiuvy, ktorá nemá charakter Rámcovej dohody (ďalej len "Čiastková zmluva"),
3,3. Právny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od Rámcovej dohody ako celky je zároveň aj
právnym dôvodom pre odstúpenie tejto zmluvnej strany od každej doposiaľ nesplnenej Čiastkovej zmluvy.

V

Právny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od každej doposiaľ nesplnenej Čiastkovej zmluvy
zároveň predstavuje právny dôvod tejto zmluvnej strany pre odstúpenie od Rámcovej dohody v doposiaľ
nesplnenej časti,
3.4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní najviac 12 kalendárnych mesiacov od momentu
uzavretia.

Tf

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

v

3.6. Lehota pre dodanie. poskytnutie alebo vykonanie Plnenia na základe Čiastkovej výzvy plynie odo dňa
doručenia predmetnej Ciastkovej výzvy Dodávatefovi, 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.

v

3.7. V prípade, že na základe Ciastkových výziev v súlade s bodom 3.1 .dôjde k vyôerpaniu zazmluvneného
rämca podľa Rámcovej dohody, Objednávateľ nebude na základe takejto Rámcovej dohody už oprávnený
zaslaf Dodávateľovi žiadnu ďalšiu Ciastkovú výzvu.
3.8. V prípade, ak predmetom Rámcovej dohody je opakované plnenie spočívajúce v dodani Tovaru na
základ Čiastkových výziev, sú zmluvné strany vo vzfahu k urceniu ceny Tovaru pre každú Čiastkovú výzvu
počas trvania 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 určená v zmysle
Rámcovej dohody, sú povinné urciť cenu pripadajúcu na príslušnú Čiastkovú zmluvu najviac v sume
priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu.
3.9. Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely bodu 3.8. je na dohode zmluvných strán,
pričom na účely porovnania cien:
a)je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
urceniu ceny za opakované plnenie a
b) zmluvné strany musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiterné tovary, ak
včaseichzisťovaniaexistujú.

3.10. Pokiaľ Dodávatef vo vzťahu ku konkrétnej Objednávateľom doručenej Čiastkovej výzve nepristúpi na
úpravu ceny Tovaru podFa takej Ciastkovej výzvy na cenu určenú na zákfade bodu 3.9, je Objednávatef,



ktorýje verejným obstarávateľom, oprávnený písomne vypovedať Rámcovú dohodu v lehote troch
mesiacov od doručenia výpovede.
gr 1f

čl. IV. Špecifikácia 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 Dodávatefa, v zmysle tejto Rámcovej dohody, bude obsahovať aj nutnú výmenu opotrebených,
poškodených, resp. nefunkčných náhradných dielov, a prepravné náklady (ďalej: "predmet Plnenia"),

v

4.3. Plnenie bude Dodávateľ poskytovať na základe Ciastkovej výzvy Objednávateľa, ktorá môže byť vo
forme písomnej, elektronickej alebo aj telefonickej, do dvoch pracovných dní od vyzvania Dodávateľa

w

Objednávateľom na Plnenie Ciastkovej výzvy.

Čl. 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
zneni neskorších predpisov.
5.2. Za poskytnuté služby prináleží Dodávatefovi odplata. Celková cena za Plnenie, špecifikované v bode
4,1, a 4.2., je počastrvania tejto Rámcovej dohody,najviac ............... EUR bez DPH.
5.3. Cenník predmetu Plnenia je neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody.
5.4. Platobné podmienky: Faktúra bude vyhotovovaná Dodávateľom so všetkými náležitosťami daňového
dokladu, so splatnosfou 7 od jej doručeniá Objednávateľovi.

Čl. VI. Čas plnenia

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Rámcová zmluva bude trvať odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvného vzťahu do 31.12.2016 alebo do doby vyčerpania dohodnutého maximálneho finančného
rozsahu predmetu Plnenia.

/
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čl. VII. Všeobecné dojednania

7,1. Túto zmluvu je možné meniť len so súhlasom obidvoch zmluvných strán, a to písomne, formou dodatku
k tejto Zmluve.
7.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrži po jednom
vyhotovení,
7,3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosf
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.

V Poproči, dňa:........^z\^°.^ V...&^."..,..,dňa:.^?;..^
/

Objednávater kytovatef

QZAPrílqVa 1: Cenník predmetu Plneni^'$ .0
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Názov služby/tovaru MJ cena za Jednotku bez DPH(EUR) Požadované množstvo CenaspolubezDPH(EUR)
Presun Plošiny(PlO) do Poproča Iks 10/00 10 100,00
Výmena žiarivky 36W za LED s 15W s PIO Iks 45,00 50 2250.00
Montáž svietidla +spínač VO/RO s PIO Iks 45,00 2 90.00
Hodinová zučtovacia sadzba za opravu Ihod 9/20 10 92.00
MontáŽ svietidla LED 50W s PIO Iks 82,00 2 164,00

Výmena LED žiarovky 7W/E 27 Iks 12,47 2 24,94
Mpntáž svíatoČných ozdôb s PIO Iks 7,00 20 140,00
Montáž KABEL AES 2X16 mm2 s PIO Iks 1,97 10 19,70
Výmena žiarivky PL-L36W a štartera s PIO Iks 12,46 5 62,30
Výmena výbojky SOX 55W s PIO Iks 30,46 5 152,30
Výmena reproduktora TC 30 s PIO Iks 45,00 5 225,00
Montáž zmršťovacej spojky Raychem Iks 40,00 5 200.00
Oprava a výmena Spfnača PL3 s PIO Iks 27,00 10 270,00
Oprava svietidla alebo spínača VO/RO Iks 7/00 10 70,00

Prenájom -Použitie PIO Ihod 18/25 2 36,50
Montáž a rozvod prudového chraniča 16/0,03 Iks 27,80 2 55.60

1

Svietidlo LV 136V +LED 15W+SpínaČ VO/RO Iks 43/00 4 172,00

Montáž smrsťovacej spojky Raychem 16mm+montáž Iks 38,90 5 194,50

Montáž s PIO Reflektora LED 50WJapon.Číp Iks 79,00 4 316,00
RozvadzaČ SPP+prud.ochrana +zásuvka+ističe Iks 64,00 2 128,00
MontáŽ s PIO - Kabel CYKY 3C 2.5 mm2 10 m 1/10 5 5,50
Spínač VO/RO(opravené) + výmena Iks 20,00 5 100,00

4868.34

;



Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

Sp. zn.: Š-126/2016

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

informáciám a o zmene a doplnení níektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejnila dňa
4.2.2015 na webovom sídle obce PoproČ:

y

zmluvu c. S-126/2016

uzatvorenú dňa 4.2.2016

účinnú odo dňa : 5.2.2016

zmluvné strany

1./ Obec Poproč

Školská2,04424Poproc
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., JánJuhászENERGOMONT

v

Agátova29,04414 Caňa

zastúpená Jánom Juhászom

Predmet zmluvy:
r

rámcová dohoda na poskytovanie služby "Udržba verejného osvetlenia
a obecného rozhlasu" v roku 2016

Obnc POPROfi
V Poproči, dňa 4.2.2016 Obecný úrad/Popro^

ú&ekO ho úradu
4

E Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním


