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Rámcová zmluva

na opravu miestnych komunikácií v obci Jelka

Č. u zhotovitel'a 40/2018/08421

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávatel':

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):
(ďalej len .objednávoteť")

Zhotovitel':

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej len IIzhotovite/''')

Čl. I
Zmluvné strany

Obec Jelka
Obecný úrad, Mierová ul. č. 959/17, 925 31 Jelka

00306011

2021006691

Ing. Imre Farkas - starosta obce

CESTY NITRA

Murgašova 6,94978 Nitra

34128344

2020410788

Cyril Pinault -predseda predstavenstva

Ing. Milan Balážik-člen predstavenstva

Ing.Juraj Serva-člen predstavenstva

Komerční banka, a.s.

SKll 81000001070057470257

KOMBSKBA

Čl. II
Úvodné ustanovenie

/
Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle
Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktoré objednávateľ vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky: "Budovanie spevnenýc
bezprašných komunikácií - ciest v obci Jelka"



ČI. III
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa počas platnosti
tejto zmluvy na základe čiastkových objednávok práce špecifikované v prílohe Č. 1 tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za ich
uskutočnenie zmluvnú cenu podľa Čl. V tejto zmluvy.

3.2 Miesto uskutočnenia prác: Intravilán obce Jelka

3.3 Rozsah prác, termín a spôsob vykonávania prác bude určovaný objednávkami zo strany
objednávateľa podľa požiadaviek objednávateľa.

ČI. IV
Termín uskutočnenia prác

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať plnenie určenej časti predmetu tejto zmluvy do 5 pracovných dní
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČI. V

Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle platného zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách a jej vykonávacích
predpisov ako pevná cena. Dohodnutá cena jednotlivých prác je uvedená v cenníku, ktorý tvorí
prílohu č.1 k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

5.2 V cene sú obsiahnuté všetky náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na
vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a
likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením
pracovných plôch do pôvodného stavu.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ceny uvedené v tejto zmluve sú nemenné. Zmena ceny
predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku
sadzby DPH.

ČI. VI
Platobné podmienky

6.1 Cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr, ktoré budú
vystavené za dojednané a skutočne vykonané práce po ukončení a odovzdaní týchto prác.

6.2 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

6.3 Faktúry na úhradu musia obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popis
uskutočnených prác, množstvá, jednotkové ceny a cenu spolu. Jednotlivé faktúry budú (ak
nevyplýva z platných právnych predpisov inak) obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej
osoby, ich adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň
splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná
suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.



6.4 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu
každej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi
predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na
jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet
zhotoviteľa.

Čl. VII
Možnosť odmietnuť predmet zmluvy

7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať plnenie podľa tejto zmluvy z dôvodu
nedodržania jej kvality a množstva.

Čl. VIII
Zodpovednosť za vady a záruka

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná riadne a včas podľa podmienok uvedených v
tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ vytknúť už pri odovzdaní
a prevzatí vykonaných prác. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vytknutia vady zápisom do pracovného denníka, ak sa
nedohodnú inak.

Čl. IX
Podmienky uskutočnenia prác

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť, na svoje náklady ana vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má
oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III. tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne
opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa
a objednávateľa, Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku
objednávateľa.

9.3 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť chod
života obce. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia zhotoviteľ
prerokuje s objednávateľom vopred, a to najneskôr do S dní pred týmto obmedzením.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni
na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Pri vykonávaní prác sa bude
zhotoviteľ usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri nakladaní s odpadom postupovať v súlade s platnými právnymi
predpismi SR,všeobecne záväznými nariadeniami obce Jelka.



ČI. X
Vykazovanie, kontrola a preberanie prác

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávané práce je zhotoviteľ povinný vykazovať do
pracovného denníka. Do pracovného denníka sa zapisuje: dátum vykonania prác, opis
vykonaných prác, miesto vykonania práce, čas vykonávania prác, počet zamestnancov
vykonávajúcich prácu, preberanie práce objednávateľom, hodnotenie práce. .

10.2 Pracovný denník slúži pre obidve zmluvné strany ako doklad prvotnej evidencie plnenia zmluvy,
zadávania a hodnotenia prác, zápisov o neplnení úloh a hodnotenia prác.

10.3 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa predložiť pracovný denník poverenému
zamestnancovi objednávateľa.

10.4 Poverený zamestnanec objednávateľa prevzatie prác vyznačí v pracovnom denníku. V prípade
nevykonania alebo nízkej kvality vykázaných prác ich neprevezme a navrhne krátenie odplaty
alebo vyzve zhotoviteľa na odstránenie nedostatkov s určením primeranej lehoty.

10.5 Objednávateľ má právo za účasti zhotoviteľa priamo v teréne vykonávať priebežnú kontrolu
vykonávania prác.

Čl. Xl

Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1.
v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny služby za
každý deň omeškania.

11.2 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu
z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín okrem bodu 11.1 , zaplatí zmluvnú
pokutu vo výške 100,00 €.

11.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania za každý deň
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so zaplatením faktúry.

11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu
preukáza nej škody.

ČI. XII

Spoločné a záverečné ustanovenia

12.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v Slovenskej republike.

12.2 Zmluvu je možné meniť alebo doplňat len formou písomných a očíslovaných dodatkov,
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

12.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ jedno
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
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12.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od do 31.8.2018

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu, ich zmluvné
prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, táto
zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi.

12.6 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1 deň
po uverejnení podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

12.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí Príloha č.l Špecifikácia prác

Objednávateľ: ,di,!!f'. :iťJff Zhotoviteľ:

..............~I
ng. Juraj S a
člen predstav stva

(jI.~~~~'l'\ t,J1rr't{.:\., ~!.R
MWqaSOVé; 6. 949 78 Nírrs

Äf'ne_rá!ne r~8d!lE:rstvo
IGO. 14 "! 20 344
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