
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-210/2016

Z áp is 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 niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejn la dňa
2.3.2016 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp.zn.: S-210/2016

uzatvorenú dna 2.3.2016

účinnú od dňa: 3.3.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproé

Školská2,4424Poproc

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Ivan Popovics - Geodézia Kras

Budovateľská 12, 045 01 Moldavanad Bodvou

zastúpená Ivanom Popoviscom

predmet zmluvy:

rámcová zmluva - "Geodetické práce"

v

Obec POPROC
Obecný úrad PopročVPoproci, dňa 2.3.2016 usek Obecného úradu

tí

Školská 2, 044 24 Poproc
-í-

ŕ

Eva/fíenková

zamestnanec obce^poverený zverejňovaním
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RAMCOVA DOHODA

uzavretá v zmysle § 566 - 576 a nésl. Obchodného zékonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďaiej len ^Zmluva)

<r

Cl.l. Zmluvné stranv

1.1 Obiednávateľ: Obec Poproč
Sídlo: Obec Poproč, školská 632/2,04424 Poproč
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Jaklovský
Bankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
IČO: 00324639
DIČ: 2020746189
Tet: 055/4668170
e-mail: starosta@poproc.sk
v

Dalej len "Objednávateľ"

\uá"> 'Vn^o^íiS ^^eAfc^^.l<vii51.2Zhotoviter:
Sosídlom: IM^>^'^ i^ OSSQA tu\o^^ ^J^Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovaf:
- vo veciach zmluvných: IVA,^ '9<0^>0-v&&.- vo veciach technických:
Bankovéspojenie:  >LS?
Císlo účtu: %^05000000floo^(^->yTIČO: ^ Ot& ^^
DIČ: ^ /x.63 <So ^^

IC DPH:
Tel: o^s- ^^ -11,9
Fax:

yoA<^^ .l^as R/ ^^^e-mail:
co^

Ďalej len "Dodávateľ

w ť

Cl. II. Uvodné ustanovenie

Touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli na spolupráci pri poskytovaní služieb podľa nižšie uvedených
podmienok, ktor/mi sa budú riadiť ich obchodné vzfahy.
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3.10. Pokiaf Dodávateľ vo vzťahu^ku konkrétnej Objednávaterom doručenej Čiastkovej výzve nepristúpi na
úpravu ceny Tovaru podľa takej Ciastkovej výzvy na cenu urcenú na základe bodu 3.9, je Objednávatef,
ktorý je verejným obstarávateľom, oprávnený písomne vypovedaf Rámcovú dohodu v lehote troch
mesiacov od doručenia výpovede.
1r w

Cl. IV. Špecifikácia obsahu rámcovej dohody

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje v súlade a za podmienok stanovených touto Rámcovou dohodou vykonávať
geodetické práce, vrätane tvorby geometrických plánov.

v

4.2. Plnenie bude Dodávater poskytovaf na základe Čiastkovej výzvy Objednávateľa, ktorá môže byf vo
forme písomnej, elektronickej alebo aj telefonickej, do troch pracovných dní od vyzvania Dodávateľa
Objednávatetom na Plnenie čiastkovej výzvy.

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 v
znení neskorších predpisov.
5.2, Za poskytnuté služby prináleží Dodávaterovi odplata. Celková cena za Plnenie, špecifikované v bode
4.1., je poéas trvania 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 splatnosťou 14 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.
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.
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 zmiuvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto Zmluvy na webovej stránke Objednávateľa.
7.4. Zmluvné strany Zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu potvrdili svojimi
vlastnoručnými podpismi.
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