
Obec Poproč
V.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp. zn.: OcU-S-37/2018
č.záznamu: 37/2018-012

Z ápis v spis e
V súlade ust. § 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
7.2.2018 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu k sp. zn.: OcU-Š-37/2018, c. záznamu: 37/2018-011

uzatvorenú dňa 7.2.2018

účinnúod: 8.2.2018

Zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Agroservis - Stred s.r.o.

Cintorínska 2481, 979 01 Runavská Sobota

zastúpená Ing. Norbertom Krušinským, oprávneným konať v zmluvných
veciach

Predmet zmluvy:
/

poskytovanie služby: "Udržba traktora"

V Poproči, dňa 7.2.2018 ^bäc POPROČ
v

Obecný úrad Poproč
yusekObecnéhoÚradu

Skolská 2, 0^4 24 Poproč

Eva Benkóvá^
zamestnanec obce poverený zverejňovaním



^^n. -. ^/'5- ^/.^
^ .3//^~ ^//

*_

c. ŕVi. ?i{^iU

/ e

RAMCOVA DOHODA

uzavretá v zmysfe § 566 - 576 a nasl. Obchodného zékonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
3 dop!nkov (ďalej len ^Zmiuva)

w

Cl.l. Zmluvné stranv

1.1 Obiednávateľ: Obec Poproč
Sídlo: Obec Poproč, Školská 632/2,044 24 Poproč
Zastúpený a oprävnený
jednat' vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Jaklovský
Bankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

C'slo účtu:
IČO: 00324639
Dlč:
Tel: 055/4668170

e-mail:

starosta@poproc.sk
v

Dalej len "Objednávatel II

1.2Zhotoviter: ^Gďň-0 >&\S-\/\S^^TlL ^ s.ť.^
Sosidlom: Ct^iToQ^ í>^ lu &.^ .^o c< ft-m. w^n\
Zastúpený: Uífc-.ííot^ SZA^-a ?B^i. ., 'nJZ^ ^S^ isitVOo ^

Osoby oprávnené rokovať:
-voveciachzmlijvných: ilAC^ UťatÍ.&C.fl.T ^.tt.'jiilt^^íí

f^

- vo veciach technických: ti^to. t^o(i-A ,2-T uja^iu<>t^
<

Bankovéspojenie: V^CJL.S.
číslo účtu: ä<ŕ/^ O(LOO ĽOOO C^Ql^ %4<lci UÍ&1>
IČO: ĽS  'a°i ^&ŕi.

DIČ: lo(L-bC^C.^V^

Ič DPH: Sií-io^Q^^n-
Tel; O^U OÍĽL &^A / Oťt-- ^4- OS9C
Fax:

5'aÍ.lfa-A- &.V.e-mail: ĽTU ^i fíS ^Rtt^>
Ďalej len "Dodávateľ

Čl. II. Úvodné ustanovenie

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



čl.HI.Predmetzmluvy

3,1.Predmetom Rámcovej dohodyje závazok Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonaťObjednávaterovi
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

w

Rámcovej dohody ajej Zmluvnej špecifíkácii, a to v rozsahu podľa takejto Čiastkovej výzvy a za ostatných
podmienok uvedených v Rámcovej dohode, a tomu zodpovedajúci záväzok Objednávatefa dodané,

w

poskytnuté či vykonané Plnenie v zmysle Čiastkovej výzvy prevziať a zaplatíť zaň Dodávateľovi 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
Ciastkovú výzvu.

3.2. Na dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plneni v zmystejednotlivej Čiastkovej výzvy Objednávatera v
súlade s bodom 3.1. sa primerane budú vzfahovať ustanovenia týchto zmluvných podmienok, upravujúce
práva a povinnosti ObjednávateFa a Dodávateľa v súvislosti s dodaním, poskytnutím alebo vykonaním
takých Pinení 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 j'ednej 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 doposiaF 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.

3.5. Zadávanie Čiastkových výziev Objednávateľa na základe a poéas 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 Čiastkovej výzvy Dodávateľovi, pričom nebude kratšia ako lehota na tento účel
uvedená v Zmluvnej špecífikácii Rámcovej dohody, inak kratšia ako lehota primeraná povahe Plnení, ktoré
sú predmetom Ciastkovej výzvy.

3.7. V prípade, že na základe Čiastkových výziev v súlade s bodom 3.1 .dôjde k vyčerpaniu zazmluvneného
rámca podľa Rámcovej dohody, Objednávateľ nebude na základe takejto Rámcovej dohody už oprávnený
zaslaf DodávateFovi žiadnu ďalšiu Ciastkovú výzvu.

3,8. V prípade, ak predmetom Rámcovej dohodyje opakované plnenie spočivajúce v dodaní Tovaru na
základ čiastkových výziev, sú zmluvné strany vo vzťahu k urceniu ceny tovaruipre každú Čiastkovú výzvu
počas trvania Rámcovej dohody povinné prehodnocovať cenu Tovaru s ohľadom na vývoj cien
porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, než cena určená v zmysle
Rámcovej dohody, sú povinné určiť cenu pripadajúcu na príslušnú čiastkovú zmluvu najviac v sume
priemeru medzi tromi najnižéími cenami zistenými na trhu.



3.9. Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely bodu 3.8, je na dohode zmluvných strán,
pričomnaúčelyporovnaniacien:
a) je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
určeniu ceny za opakované plnenie a
b) zmluvné strany musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak
včaseichzisťovaniaexistujú.

3.10. Pokiaľ Dodávateľ vo vzťahu ku konkrétnej Objednávaterom doručenej čiastkovej výzve nepnstúpí na
w

úpravu ceny Tovaru podľa takej Čiastkovej výzvy na cenu urcenú na základe bodu 3.9, je Objednávateľ,
ktorý je verejným obstarávatefom, oprávnený písomne vypovedať Rámcovú dohodu v lehote troch
mesiacov od domčenia výpovede.
v v

Cl, IV. Specifikácia obsahu rämcovej dohody

4.1. Dodávater sa zaväzuje v súlade a za podmienok stanovených touto Rámcovou dohodou vykonávať
diagnostiku traktora, ktorýje vo vlastnictve Obce Poproč, dodávku servisných opráv, nutnú výmenu
opotrebovaných náhradných dielov, vrátane ich dodávky a dopravy.
4.2. Plnenie bude Dodávatef poskytovaf na základe Čiastkovej vyzvy Objednävatera, ktorá môže byf vo
fprme písomnej, etektronickejalebo aj telefonickej, do dvoch pracovných dní od vyzvania DodávateFa
Objednávateľom na Plnenie Čiastkovej výzvy.
v

čl, V. Ceny, dodacie a platobné podmienky

5.1. Cena služby, uvedenej v bode 4.1. je stanovená </ súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
5.2. Za poskytnuté služby prináleží Dodávatefovi odRlataCelkpvá cena za Plnenie, špecifikované v bode

bez DPH.

5,3. Cenník predmetu Plnenia je neoddelitefnou súčasfou tejto Rámcovej dohody.
5.4. Platobné podmienky: Faktúra bude vyhotovovaná Dodávateľom so všetkými náležitosfami daňového
dokladu, so splatnosfou 14 dní od jej doručeniá Objednávateľovi.

Čl. VI. Čas plnenia

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Rámcová zmluva bude írvať odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvného vzfahu do 31.12.2018 alebo do doby vyčerpania dohodnutého maximálneho fínančného
rozsahu predmetu Plnenia.

w

Cl. VII. Všeobecné dojednania

7.1. Túto zmluvu je možné meniť 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 obdrží po jednom
vyhotovení.
7.3. Táto Zmluva nadobúda platnosf dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
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.

", ff/. ^ ^ V .TUÍ^róu.s,'cc?.hl.Ndňa: M.l'.^oi.?V Poproči, dňa:

Agroservis - Stred s.r.o.
OatoAiska 348L 979 01 Btmavská Sobota
IČO: 45689 79% DIČ: 2023(^6317

tt

IČDPH:  023096 7^Q (8)
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Príloha 1: Cenník predmetu Plnenia



^JOMNDEEREAGROSERVIS-STRED S.R.O.
prevôtizka Tumlanska Nová Ves
kruslnsky@agsstr6d.8k, mihok@agssuvtl.sk

iprilohač<1^% lObjednávkový list 6. 01/2018TNV
OdberatsF

Druhstroja TRAKTORY

Názov Ormy Qbec Poproč Typstroja 5720TraktorAdresa VýrobnéC. L05720E462972PSČ
Serv. stredlsko ABroservis-Strad, TNVTeletón Serv. technlk Mihok LadlslavIČO

IČDPH

Objednávacle číslo Názov Cena spolu bezMnožstvo Cena bez DPH PoznámkaDPH
^alivovy filtoí 29.1 2§ K 6a

páltvovy fiiteí 32,57 < )2:57 E50483'6 motorovyfiltei f8,76 < 18.76  ÄG oie^hyäi 91 2,82 < ŕ>53;60 ďd

LO pléjmotoi 123,60  a 09
olejkdncovypreyod 20 M< 74,80 É13 Eft; ^ f

ÍE204 tlmerinq 15,95 < 95 
í. i ^

R-I215&3 Eod|2J|ä ŤÔ,Ô?< 1Ú:97 
Wí podiožky 21:59 < 21.59  \e,

RE45896 ložískó 23.05 < 23.0tí 6

SJ10171 Plynová vzpera 167,: 19 167,39  

RE23 78a ano 151 156.2< e*

[É207638 Bowdei 187,48 < 187,48  
385 itil sgo 0,37?{1 vei ŕ r< RK

L200831 Raméno 164,704 364.701kí-200984 Ramenb ľ68;Ó8< 168,08  

tL200979 RvchlosDoíka 69,76 < 69,76  

tE48786 Hyska 123,38  123,38 

'räca predbezne 50 28.00  1 400,00  
Prepravhe ŽOO 0,80  160,00  

ŕ

Spolu bez'ĎPH 3 951.65  
Zfava 0.00%Dátum:

Vypracoval: Cena pozTave
Kontaktná osoba: bez DPH 3 951,65  TelefÓn:

Spolu 8 DPH 4741,98  Agroservisi. Stred SJA
QBtDriasfai 3481,979 01 &

tôO:45689792,Dlč: 17
IČDPH:

(8)

pečlatka a podp^ octoera(&


