RÁMCOVÁ DOHODA č. 1 RD / 2015
uzatvorená podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY
1. Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Osoby jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón:
E-mail:

OBEC ROKYCANY
Obecný úrad Rokycany 45, 082 41 Bajerov
00 327 701
2020548145
Ján Kovalik, starosta obce
Ján Kovalik, starosta obce
Ján Kovalik, starosta obce

051/778 31 36
obecrokycany@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)
a
2. Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
Osoby jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
Zapísaný v registri:
Číslo zápisu:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
31 721 079
2020524000
SK2020524000
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti

051/748 05 31
drevanak@cmr.sk
Obchodný register Okresného súdu Prešov
Vložka číslo: 2796/P, Oddiel: Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)
Čl. II. PREDMET DOHODY
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto dohode pre objednávateľa
zrealizuje dielo predmetu zákazky: „Odstránenie havarijného stavu cesty k rómskej
osade v Rokycanoch“, ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky
na uskutočnenie stavebných prác podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní,
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vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. 310/2015 zo dňa 20.10.2015, v rozsahu
podľa oceneného výkazu výmer - cenovej ponuky zo dňa 22.10.2015.
2.

Za riadne dokončené dielo sa považuje odovzdané a prevzaté dielo bez vád
a nedorobkov.

3.

Ak zhotoviteľ poverí zrealizovaním diela, alebo jeho časti inú osobu, zodpovedá za vady,
omeškanie, alebo škodu spôsobenú touto osobou (poddodávateľom) rovnako, ako keby
stavebné práce zrealizoval osobne.
Čl. III. TERMÍN ZREALIZOVANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje v rozsahu dohodnutom v čl. II. dohody v termíne:
- Termín plnenia dohody: 38 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
Predpokladaný termín plnenia zmluvy: najneskôr do 31.12.2018.
- Začatie jednotlivých častí: do 5 dní po doručení písomnej objednávky objednávateľa a
pri preukázaní finančného krytia zákazky objednávateľom.
- Ukončenie jednotlivých častí: do 21 dní od doručenia čiastkovej objednávky
objednávateľa.

2. Termín začatia, resp. ukončenia realizácie sa predlžuje automaticky o počet dní v ktorých
nebolo možné zhotovovať dielo alebo vykonávať práce, ktoré technológia neumožňuje, napr.:
pokles vonkajšej teploty, vlhký alebo mokrý povrch, dážď, sneženie.
Čl. IV. CENA ZA DIELO
1. Podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách sa zmluvné strany dohodli na cene
za dielo zrealizované v rozsahu čl. II. tejto dohody v súlade s priloženým rozpočtom vo výške:
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky
vymeriavací základ pre DPH 20 %
hodnota DPH 20 %

19.676,84 EUR
19.676,84 EUR
3.935,37 EUR

cena celkom vrátane DPH
slovom: Dvadsaťtritisícšesťstodvanásť EUR, dvadsaťjeden centov.

23.612,21 EUR

2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.
4. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou dodatku
k tejto dohode.
Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Zadávanie zákaziek na základe tejto dohody sa uskutoční formou samostatne vystavených
objednávok objednávateľa na predmet dohody s uvedením druhu a požadovaného množstva
prác podľa jeho finančného krytia.
2. Podkladom pre úhradu ceny za dielo budú čiastkové priebežné faktúry, resp. jedna súhrnná –
záverečná faktúra, ktoré bude zhotoviteľ priebežne vystavovať a predkladať objednávateľovi
podľa skutočne vykonaných prác, vecne odsúhlasených objednávateľom. Splatnosť faktúry
bude uvedená v čiastkovej objednávke.
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3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňových dokladov v zmysle platných predpisov
o účtovníctve a súvisiacich predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené
náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi diela na opravu, či doplnenie. V takom
prípade sa nezapočítava plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Faktúra zhotoviteľa musí
obsahovať najmä nasledovné údaje:
- označenie „priebežná faktúra“ príp. „záverečná faktúra“ a jej číslo,
- obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
- lehota splatnosti faktúry,
- číslo a názov Rámcovej dohody,
- názov a adresa banky zhotoviteľa,
- číslo účtu zhotoviteľa,
- výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je Súpis vykonaných prác.
4. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto dohody z dôvodov na strane
objednávateľa, budú zhotoviteľovi uhradené skutočne vykonané práce ku dňu zrušenia alebo
odstúpenia od dohody.

Čl. VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
1.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj
za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí stavebných prác v rozsahu § 560 - 562 Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavebných prác bezplatne odstrániť bez zbytočného
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

3.

Záručná doba, týkajúca sa diela je 60 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím
stavebných prác (častí). Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ
nemohol dielo užívať pre vady stavebných prác, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Na dodané
materiály a tovary bude uplatnená záruka v súlade so zárukami výrobcov týchto materiálov
a tovarov.

4.

V prípade vzniku škody, budú pri jej náhrade zmluvné strany postupovať podľa ustanovenia
§ 373 - 386 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

5.

Pre záruku a akosť diela platia ustanovenia § 429-431 Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb.

Čl. VII. SPÔSOB PLNENIA PREDMETU RAMCOVEJ DOHODY
1.

Pri plnení predmetu tejto dohody sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto rámcovej dohody.

2.

Zhotoviteľ zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku. Pri vykonávaní prác
na stavbe sú pre účastníkov záväzné platné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci.

3.

Zhotoviteľ oboznámi svojich pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce na stavbe
s bezpečnostnými predpismi a je zodpovedný za ich dodržiavanie.
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ČL. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY
1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním časti diela (podľa objednávky), zmluvná pokuta bude
0,05 % z ceny časti diela (podľa objednávky) za každý deň omeškania.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou za dodané práce (časti podľa objednávky), zmluvná
pokuta bude 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
Čl. IX. OSOBITNÉ DOJEDNANIA
1.

Vzájomné zmluvné vzťahy neupravené touto Rámcovou dohodou sa budú riadiť
rešpektovaním doterajších obchodných zvyklostí v súlade s ustanoveniami Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb.

2.

Rámcová dohoda je uzavretá dňom podpisu obidvoma stranami, účinná dňom nasledujúcom
po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

3.

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu do 31.12.2018.

4.

Túto dohodu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými zástupcami zmluvných
strán.

5.

Táto Rámcová dohoda ja vypracovaná v 4 vyhotoveniach,
pre zhotoviteľa.

2 pre objednávateľa a 2

6. Dohoda pozostáva zo 4 strán a jej neoddeliteľnou súčasťou je priložený rozpočet.
7. V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcich z rámcovej dohody, je ktorákoľvek
zo zmluvných strán oprávnená túto zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je mesačná
a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Príloha:
• Ocenený výkaz výmer – podrobný rozpočet v papierovej forme.
V Rokycanoch dňa 04.11.2015

V Ľuboticiach dňa 04.11.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

OBEC ROKYCANY

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Ján Kovalik
starosta obce

Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti
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