
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp. zn.: OcU-S-38/2018
č. záznamu: 38/2018-010

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

informáciám a o zmene a dophiení 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:

v

zmluvu k sp. zn.: OcU-S-38/2018, c. záznamu: 38/2018-009

uzatvorenú dňa 7.2.2018

účinnúod: 8.2.2018

Zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
y

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Ján Juhász - ENERGOMONT

v

Agátová29,04414 Caňa

zastúpená Jánom Juhásom

Predmet zmluvy:
<

poskytovanie služby: "Udržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu"

Obec POPROČV Poproči, dňa 7.2.2018 Obec^y úrad Poproč

Skolska 2, 0^24 pop^> Poproc^ t^l^

"se*06ec"éto&d<,^

^-
^

Éva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



?'?, ^c/.T- ^7 .^
^

c . Z^ZtÍ^ ilí i( : 3^/zr^ -az 7

e /

RAMCOVA DOHODA

uzavretávzmys!e § 566 - 576 a násl. Obchodného zákonnika č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich zmien
a dopfnkov (ďaSej len ^Zmiuva)w

Cl.l. Zmluvné stranv

1.1 Obiednávateľ: Obec Poproč
Sfdlo; Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč
Zastúpený a oprávnený
jednat' vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Jaklovský
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Císlo účtu:
IČO: 00324639
DIČ:
Tel: 055/4668170
e-maif:

starosta@poproc.sk
w

Dalej len "Objednávateľ'

^>'}.JUl'la^ eus,Ŕho^tJJ1.2Zhotoviter:
So sídlom: ^^vä^ O^ /(/ ^LŕL/Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať: JQ^ J\,/IW2^
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Čislo účtu: ^s'o Á-^ I031 ^ °^
IČO: 3^ LÍÍÍ "
DIČ: ^c/3 l{ií 3íTJ~Z.
IČ DPH: Jtí- ^J w jrn.
Tel: Q^or y^ W
Fax:

W(QLWU^^C\I-{^-W'^e-mail:

V

Ďalej len "Dodávateľ

Tf r_

Cl. H. Uvodné ustanovenie

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

čl. III. Predmet zmluvy



ktorý je verejným obstarávateľom, oprávnený písomne vypovedaf Rámcovú dohodu v lehote troch
mesiacov od doručenia výpovede.

Čl. IV. Špecifíkácia obsahu rámcovej dohody

4.1. Dodávatef sa zaväzuje v súlade a za podmienok stanovených touto Rámcovou dohodou vykonávať
bežnú údrzbu a opravy verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, ktoré sú viastníctvom Obce Poproč.
4,2. Plnenie Dodávateľa, v zmysle tejto Rámcovej dohody, bude obsahovať aj nutnú výmenu opotrebených,
poskodenych, resp. nefunkčných náhradných dielov a prepravné náklady (ďalej: "predmet Plnenia"),
4.3. Plnenie bude DodávateF poskytovať na základe Čiastkovej výzvy Objednávateľa, ktorá môže byť vo
forme pisomnej, elektronicke^alebo aj telefonickej, do dvoch pracovných dní od vyzvania Dodávatera
Objednávateľom na Plnenie čiastkovej výzvy.
<r

01. 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
znení neskoreích predpisov.
5.2. Za poskytnuté služby prináleží Dodávateľovi odplata, Celkova cena za Plnenie, špecifikované v bode
4.1. a 4:2" je poéas trvaňia tejto Rámcovej dohody.najviac m/A 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 domčeniá Objednávateľovi.
v ^f

Cl. VI. Cas ptnenia

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Rámcová zmluva bude trvať odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvného vzťahu do 31,12.2018 alebo do doby vyčerpania dohodnutého maximálneho finančného
rozsahu predmetu Plnenia.
gr

Cl. 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 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 webovej stránke Objednávateľa.
7.4. Zmluvné strany Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu potvrdili svojimi
vlastnoručnými podpismi.

^/
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J'yila lu- A

Názov služby/tovaru MJ cena za jednotku bez DPH(EUR) Požadované množstvo Cena spolu bez DPH(EUR)
Presun Plošiny(PlO) do Poproča Iks ^/),SO 10 ^ 9

Výmena žiarivky 36W za LED s 15W s PIO Iks ^<^ 50 oLô^f^l?
Montáž svietidla +spínač VO/RO s PIO Iks ^ y. //^ 2 ^ď 10

Hodinová zučtovacia sadzba za opravu Ihod ^.^ 10 ffj Oô
Montáž svietidla LED 50W s PIO Iks f/.ÔÔ 2 ^ f)o

VÝmenaLEDžiarovky 7W/E 27 Iks /^, 5^> 2 ^ 60
Montáž sviatočných ozdôb s PIO Iks Í^o 20 /ŕŕ? 00
Montáž KABEL AES 2X16 mm2 s PIO Iks ^fôO 10 f^ ňť)

Výmena žiarivky PL-L36W a štartera s PIO Iks ^,TO 5 ^i. r/}

Výmena výbojky SOX 55W s PIO Iks ^f^ 5 /f,J?. ?~0
Výnnena reproduktora TC 30 s PIO Iks ^ffô 5 U^, 60
Montáž zmršťovacej spojky Raychem Iks 4^, oo 5 JjS/í )0f

Oprava a výmena Spínača PL3 s PIO Iks Ä'" 10 1 Í-0, 60
Oprava svietidla alebo spínača VO/RO Iks ^TO ÍĎIOO10
Prenájom -Použitíe PIO Ihod ////r 2 ^é.rô
Montáž a rozvod prudového chraniča 16/0,03 Iks l^fo 2 T9. So
Svietidfo LV 136V +LED 15W+Spínač VO/RO Iks ^lôo 4 ^t.ôô
Montáž smršťovacej spojky Raychem IGmm+montáž Iks 3<^?J 5 ^, ffo
Montáž s PIO Reflektora LED 50WJapon.číp Iks ^^ 4 Ifč^o
Rozvadzač SPP+prud.ochrana +zásuvka+ističe Iks S^so 2 ^<f 60
Montáž s PIO - Kabel CYKY 3C 2,5 mm2 10 m 5-í /o 9~. r<9
Spínač VO/RO(opravené) + výmena Iks ts,ô° 5 /Qff ^Q

<A4 ^

Ján JUHASZ^TUďt'>

ENERGOMONT^

-Ä^^.r^33-^t03J483S52
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