
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-187/2017
č.záznamu: 187/2017-011

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

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej nila dňa
3.5.2017 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp. zn. OcU-S-187/2017, é. záznamu: 187/2017-009

uzatvorenú dňa 2.5.2017

účinná od: 3.5.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
y

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Ivan Popovics - Geodézia Kras

Budovateľov 22, 045 01 Moldava nad Bodvou

zastúpená Ivanom Popovicsom

Predmet zmluvy:

rámcová dohoda: - "Geodetické práce"

?í'^'r POPRQCV Poproči, dôa 3.5.2017 ^^urad ŕop^c
M<*?^-M424Popro~c/

/ ^-

ytíva Benková
zamestaanec obce poverený zverejňovaním



^..a^--^A/
c w^ ^iu \ ^y/^y - ^./.

/ /

RAMCOVA DOHODA

uzavreté v zmysie § 566-576 a nasl. Obchodného zékonníka č. 513/1991Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len ^Zmluva)

lť

Cl.l. Zmluvné stranv

1.1 Obiednávateľ: Obec Poproé
Sídlo: ObecPoproč,školská 632/2,04424 Poproč
Zastúpenýaoprávnený

v

jednať vo veciach zmluvy: Ing. Stefan Jaklovský, starosta obce
Bankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Čislo úctu: 0404770001/5600

IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
IČO: 00324639
DIČ: 2020746189
Te); 055/4668171

e-mail:

starosta@poproc.sk
Jŕ

Dalej len "Objednávateľ

1.2Zhotovitef:

S^ou^Co^ -L-^,0^5-0-) M<,U3Sosidlom:

Zastúpený: V^/B
Osobyoprávnenérokovať:
-vovedachzmluvných: tvo To- vo veciach technických: ^>O^Íŕ5^

\
Bankové spojenie:
čísloúôtu: si< ^OSOOOOOOQOO^Z^é^IČO: ^ o/i<ä ^o
Dlč: Ä0l< Zä9 < o^0
IČDPH:
Tel: OSlS)s5^S>
Fax:
e-mail:

A^o^<'2^.lfc^.^ ^^J^-00: '->

Ďaiej len "Dodávateľ

Ďl. II. Úvodné ustanovenie

Touto zmtuvou sa zmluvné strany dohodli na.spolupráci pri poskytovani služieb podľa nižšie uvedených
podmienok, ktorými sa budú riadif ich obchodné vzťahy.



^

čl.lll. Predmetzmluvy

S.I.Predmetom Rámcovej dohodyje záväzok DodávateFa dodať, poskytnúť atebo vykonať ObjednávateFovi
poôas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody Plnenie len na základe doruĎenia pisomnej čiastkovej výzvy
Objednávatefa na dodanie rámcovo zazmluvneného Tovaru, poskytnutie rámcovo zazmluvnenej Služby
alebo vykonanie rämcovo zazmluvneného Dieta, vystavenej v súlade s podmienkami a v medziach
Rámcovej dohody a jej Zmluvnej špecifikácii, a to v rozsahu podfa takejto Čiastkovej výzvy a za ostatných
podmienok uvedených v Rámcovej dohode, a tomu zodpovedajúci záväzok ObjednávateFa dodané,
poskytnuté 6i vykonané Plnenie v zmysle čiastkovej výzvy prevziať a zaptatif zaň DodávateFovi časf Ceny,
zodpovedajúcu splnenému rozsahu Rámcovej dohody. Pre vylúčenie pochybnosti plati, že Objednávatefj'e
oprávnený, nie však povinný doruéit poéas platností a úcinnosti Rámcovej dohody Dodávatefovi akúkol^ek
Čiastk ovíi vyzvu.
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3.2. Na dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plnení v zmysle iednotlivej čiastkovej výzvy ObjednávateTa v
súlade s bodom 3.1. sa primerane budú vzfahovať ustanovenia týchto zmluvných podmienok, upravujúce
práva a povinnosti Objednávatefa a Dodávatefa v súvislosti s dodaním, poskytnutim alebo vykonanim
takých Plneni obdobne, ako keby išto o dodanie, poskytnutie alebo vykonanie takých Plnení na základe
samostatnej zmluvy, ktorä nemá charakter Rámcovej dohody (tfalej len >číastkova 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 doposiaf nesplnenej Čiastkovej zmluvy.
Právny dôvod pre odstúpeniejednej zmluvnej strany od každej doposiaf nespfnenej čiastkovej zmluvy
zároveň predstavuje právny dôvod tejto zmluvnej strany pre odstúpenie od Rámcovej dohody v doposiaf
nesplnenejčasti,
3.4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní najviac 12 kalendárnych mesiacov od momentu
uzavretía.

3.5. Zadávanie čiastkových výziev ObjednávateTa na základe a poéas ptatnosti Rámcovej dohody sa bude
realizovať písomnou formou s periodicitou a minimátnymi objemami vyplývajúcimi z prislušnej Zmluvnej
épecifikácie Rámcovej dohody.
3.6. Lehota pre dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plnenia na základe Čiastkovej výzvy plynie odo dňa
doručenia predmetnej Čiastkovej výzvy Dodávatetovi, pričom nebude kratšia ako lehota na tento účel
uvedená v Zmluvnej špecifikácii Rámcovej dohody, inak kratéia ako lehota primeraná povahe Plneni, ktoré
súpredmetomčiastkovejvyzvy.
3.7. V prípade, že na základe Ciastkových výziev v súlade s bodom 3.1 .dôjde k vyčerpaniu zazmluvneného
rámca podfa Rámcovej dohody, Objednávatef nebude na základe takejto Rámcovej dohody už oprávnený
zaslať Dodávaterovi žiadnu ďalšiu Čiastkovú výzvu.
3.8. V prípade, ak predmetom Rámcovej dohody je opakované plnenie spočívajúce v dodani Tovaru na
základ Čiastkových výziev, sú zmluvné sträny vo vzťahu k urceniu ceny tovaruipre každú Čiastkovú výzvu
počas trvania Rámcovej dohody povinné prehodnocovať cenu Tovaru s ohFadom na vývoj cien
porovnateFných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšíe, než cena urcená v zmysle
Rámcovej dohody, sň povinné urcif cenu pripadajúcu na príslušnú čiastkovú zmluvu najviac v sume
priemeru medzi tromi najnižšími oenami zistenými na trhu.
3.9. Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na učely bodu 3.8, je na dohode zmtuvných strán,
pričom na účely porovnania cien:
a) je obctoblm, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie Šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
určeniu ceny za opakované ptnenie a
b) zmluvné sfrany musia vziaf do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupitefné tovary, ak
včaseichzisfovaniaexistujú.



3(^^^^^^^^č^^e^^^^>a^^a^^^'^Í^^S^^''a
lL^?J!-ve^Jn?n.?s!aráYate ľ) °Prävneny Pisomne vypovedaf Rámcovú dohodu v Íehote troch
mesiacov od doručenia výpovede.

čl, IV. Špecifíkácia obsahu rámcovej dohody

tLll?;^ľSla zlv^z^!Húl.a?ll?-l???mJer??k_stanovených touto Rámcovou dohodou vykonávaf
geodetické práce, vrátane tvorby geometrických plánov.
Í?^^^l^!.??*d-!!??:p^l^to^ť,n?. á.1! de.či.astkovej výzvV °bJednávatera. ktorá môže byť vo
^^pls.Tlrlf!lTI!krÍľ?i.c=l!eí?!^aLtel?onickeJ'do troch Pracovnych dni odvyzvaniaDodávatera
Objednávateľom na Plnenie Čiastkovej výzvy.

čl. V. Ceny, dodacie a platobné podmienky

5-1.-cenasllEby'uvedenej v bode 41- '^ stanovená v súlade so zákon°m c. 18/1996 Z.z. o cenách v
zneni neskorších predpísov.

^T.sas^s'ss^^síH-^'1""-"'
". ^P^^ajeneoddeliternousú^u tejto Rä^ohody.
5AP.tobné podmienky:T. budevyhotovovaná Dodávateíom so vse^náležitosfam, daňového
dokladu, so splatnosťou 14 od jej doručeniá Objednávatefovi.
tr V

Cl. VI. Čas plnenia

6'1; z""llvné strany.sado.hodi'..ze tóto Rámc°vá zmluva bude trvaf odo dňa nadobudnutia účínnosti
zmluvného vzfahu do 31^.12.2017 atebo do doby vyéerpania dohodnutého maximálnehofinanéneho
rozsahu predmetu Plnenia.

Cl. VII, Véeobecné dojednania

y.lTútozmluvu je možné menif len so súhlasom obidvoch zmluvných strán, a to pisomne, formou dodatku
k tejto Zmluve.
7'.2.Tatozmluva ie vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrži po jednom
vyhotovení.
L3"i^.t.?..?Sa-l^b.úcIa-?latlľs,ť ?ňo,m PodPísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
;;ÄťÄyÄsr<ÄS^
vlastnoručnými podpismi.

VPoproči, dňa: ../^.. r:..^/., V ..n^:^v7.lB., dňa:'2s?:CH..^?^t
/.

f

^Q/

'jednávateľ ^ PoskytovateľQ ^s^ ^ '^
<ŕŕ K-Príloha HjEíenník predmetu Plfeiaŕ 'ťíé i->.

7i,ttí ^-^

X-4



Ivan Popovics - Geodézia-Kras, Budovateľov 22, 045 01 Moldava n/B
v

100:37016610 mobil:0915/893239

Obecný úrad
Poproč

Vec: Cenová ponuka na vyhotovenie Geometrických plánov.

'^m?^_Jedľotkouje každych 10° m obvodu riešených parciel. Spoločná hranica hranica sa
započítava len raz.

MJ Cena v eur
210

2 360
3 450
4 540
5 630
6 700
7 760
8 810
9 860

10 910
11 940
12 970
13 1000
14 1030
15 1060
16 1085
17 1110
18 1135
19 1160
20 1180
21 1200
22 1220
23 1240
24 1260
25 1270
26 1280
27 1290
28 1300
29 1310
30 1320

VMoldaven/B 19.4.2017 Ivan Popovics

Á^~
M


