
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

Sp.zn.:Š-208/2016

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

infonnáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
29.2.2016 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp.zn.: S-208/2016

uzatvorenú dňa 29.2.2016

účinnú od dňa: 1.3.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,4424Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Veronika Horváthová BIA

Nováll,04424 Poproč

zastúpená Veronikou Horváthovou

predmet zmluvy:

rámcová zmluva - nákup hygienických a čistiacich potrieb

u

Obec Sŕ-OPROC

VPoproči, dňa 29.2.2016 Obôcný úrad Poproč
úsek Obecného úradu

v_

Školská 2, 044 24 Poproč
-2-

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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RAMCOVA DOHODA

uzavretä v zmysle § 566 - 576 a násl. Obchodného zäkonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďaíej ten ^Zmluva)

Čl.l. Zmluvné stranv

1.1 Obiednávateľ: Obec Poproč
Sidlo: Obec Poproč. Školská 632/2,044 24 Poproč
Zastupený a opravnený
jednaťvo veciach zmluvy: Ing. Štefan Jaklovský
Bankové spojenie: Prima banka Siovensko, a.s,
v

Císlo účtu: 0404770001/5600

IČO: 00324639
DIC: 2020746189
Tel: 055/4668170
e-mail: starosta@poproc.sk
v

Ďalej len "Objednávater'

1.2Zhotoviter:
\fGK.OU \ Kfi HOÍÍVÍVTMOVF) - % ^So sídlom: ^vpi^ni o^ ^ r^o^Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať:
-voveciachzmluvných:
-voveciachtechnfckých: v^KO^it/^ HO^Fh^fO^
Bankové spqjenie: T^Oi/ft _ W^ff
Čisloúau:2o5A^ / C^to
\tQ:W^cf?fO
DIČ:   > >^^^
IČDPH: - ^' . COH ?WTC^
Tel:(9Wä> W^ ^^
Fax:

e-mail:

Ďaiej len "DodávateF'

ir ť

Čl. II. Uvodné ustanovenie

Touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli na spoiupráci pri poskytovaní služieb podfa nižšie uvedených
podmienok, ktorými sa budú riadiťich obchodné vzfahy.



v

Cl. III. Predmet zmluvy

3.1-Predmetom Rámcovej dohodyjezáväzok Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonaťObjednávaterovi
w

počas platnosti 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
Rámcovej dohody a jej Zmluvnej špecifikácii, a to v rozsahu podľa takejto Čiastkovej výzvy a za ostatných
podmienok uvedených v Rámcovej dohode, a tomu zodpovedajúci záväzok Objednávateľa dodané,
poskytnuté či vykonané Plnenie v zmyste Ciastkovej výzvy prevziať a zaplatif zaň Dodávaterovi časť Ceny,
zodpovedajúcu splnenému rozsahu Rámcovej dohody. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľje
oprávnený, nie však povinný doručiť počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody Dodávateľovi akúkofvek
Čiastkovú výzvu.

v_

3.2. Na dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plnení v zmyslejednotlivej Ciastkovej výzvy Objednávatera v
súlade s bodom 3.1. sa primerane budú vzťahovaf ustanovenia týchto zmtuvných podmienok, upravujúce
práva a povinnosti Objednávatefa a Dodávateľa v súvislosti s dodaním. poskytnutím alebo vykonaním
takých Plnení obdobne, ako keby išlo o dodanie, poskytnutie alebo vykonanie takých Plnení na základe

v

samostatnej zmluvy, 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.
Právny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od každej doposiar nespinenej číastkovej zmtuvy
zároveň predstavuje právny dôvod tejto zmluvnej strany pre odstúpenie od Rámcovej dohody v doposiaľ
nesptnenejčasti.
3.4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní najviac 23 kalendámych mesiacov od momentu
uzavretia.

v

3.5. Zadávanie Ciastkových výziev Objednávateľa na základe a počas platnosti Rámcovej dohody sa bude
realizovať pisomnou 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 Dodávateľovi, pričom nebude kratšia ako lehota na tento účel
uvedená v Zmluvnej špecifikácii Rámcovej dohody, inak kratšia ako lehota primeraná povahe Plnení. ktoré

v_

sú predmetom Ciastkovej výzvy.
v

3.7. V prípade, že na základe Ciastkových výziev v súlade s bodom 3.1 .dôjde k vyčerpaniu zazmluvneného
rámca podfa Rámcovej dohody, Objednávateľ nebude na základe takejto Rámcovej dohody už oprávnený
zaslať Dodávatefovi žiadnu ďalšiu Čiastkovú výzvu.
3.8. V pripade, ak predmetom Rámcovej dohody je opakované plnenie spočívajúce v dodaní Tovaru na

V v

základ čiastkových výziev, sú zmluvné strany vo vzťahu k urceniu ceny Tovaru pre každú Čiastkovú výzvu
počas trvania Rámcovej dohody povinné prehodnocovať cenu Tovaru s ohľadom na vývoj cien
porovnaterných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, než cena urcená v zmysle
Rámcovej dohody, sú povinné určiť cenu pripadajúcu na príslušnú Ciastkovú 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 zastupiteľné tovary, ak
včaseichzisfovaniaexistujú.
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3.10. PokiaF Dodávateľ vo vzťahu ku konkrétnej ObjednávateFom doručenej Čiastkovej výzve nepristúpi na
w

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

Čl. IV. Špecifikácia obsahu rámcovej dohody

4.1. Dodávatef sa zaväzuje v súlade a za podmienok stanovených touto Rámcovou dohodou dodávať
čistiace a hygienické potreby pre Objednávateľa.
4.3, Plnenie bude Dodávateľ poskytovať na základe Čiastkovej výzvy Objednávatera, ktorá môže byť vo
forme písomnej, elektronickqalebo aj telefonickej, do dvoch pracovných dní od vyzvania Dodávateľa

w

Objednávateľom na Plnenie čiastkovej výzvy.

Čl. V. Ceny, dodacie a platobné podmienky

5.1. Cena Plenia, uvedeného v bode 4.1. a 4.2. je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách
vzneníneskoreíchprcdpisov.
5,2. Za poskytnuté Plnenie prináleži Dodávateľovi odplata. Celková cena za Plnenie, špecifikované v bode
4.1. a 4.2., je počas trvania tej'to Rámcovej dohody,najviac............... EUR bez DPH.
5.3. Cenník predmetu Plneniaje neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody.
5.4. Platobné podmienky: Faktúra bude vyhotovovaná Dodávateľom so všetkými náležitosťami daňového
dokladu, so splatnosťou 7 od jej doručeniá Objednávateľovi.

Čl. VI. Ôas plnenia

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

Cl. VII. Všeobecné dojednania

7.1. Túto zmluvu je možné menif 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 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 webove| stránke Objednávateľa.
7.4. Zmluvné strany Zmluvu prečitali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu potvrdili svojimi
vlastnoručnými podpismi.
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VeronllEtí B^i|váthová-BIA
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názov ks Suma spolu
Jarlt 25 MSs
Domestos pine 750 ml 30 6-?'
Servítky biele Ippks/ bal 112 Wo
Kuchynské utierky 376 OGA.Zo
Pronto na drev. Podtahy 4 K^-o
Pronto prqti prachu rozpraš. 4 ^/^^^?^^
Ajax 11 24 52,<?0
Tekuté mydlo Mitia 11 31 55/30
Toal. Papier 2 yrstvový 792 2oS^2
Švédskautierka50cm/50cm 9 5^0
Osviežovač Air men. 3ks/bal. 38 37,so
Fixinela 11 33 si^o
Tablety do pisoaru Ikg 7 54^0
Hubky na riad profilové 6 3 ^

Savo 11 29 ?>y,S^
Clin NN SOOml 7 2 o
BrefWCgél3ÓOml 5 2S/.

WCguličkyBraÍt 49  ><t?o
CifSOOml 10 ^
Spolu za položky ^o^o^


