Rámcová zmluva
uzatvorená podľa § 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 262
Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany
Dodávateľ:

Miroslav Hrubý-MIREX
Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Miroslav Hrubý
IČO: 35320991
DIČ: 1020684632
IČ DPH: SK1020684632
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Spišská Nová Ves,
číslo živnostenského registra: 810-3455

Objednávateľ:

Obec Smolnícka Huta
055 65 Smolnícka Huta 1
Zastúpená: Marián Pohly
IČO: 00329584
DIČ: 2021259449

PREAMBULA
A)Objednávateľ ako verejný obstarávateľ postupom verejnej súťaže na realizáciu stavebných prác,
dodávku stavebných materiálov a výkon činností s tým súvisiacich pre Obec Smolnícka Huta,
vybral úspešného uchádzača s ktorým ako s dodávateľom uzatvára túto rámcovú zmluvu.
B)Zmluvné strany sa dohodli, že predmet tejto rámcovej zmluvy bude vždy realizovaný podľa
požiadaviek Objednávateľa v závislosti od finančných prostriedkov Objednávateľa na základe
písomných objednávok alebo čiastkových zmlúv uzavretých počas platnosti tejto rámcovej zmluvy.
Článok II. Predmet rámcovej zmluvy
1.Základným účelom tejto zmluvy je realizácia podlahárskych prác a dodávka materiálov alebo
výkon činností s tým súvisiacich pre objednávateľa na základe jeho požiadaviek.
2.Práce, ktoré sa dodávateľ zaväzuje vykonať s dodaním materiálov pre objednávateľa sú dané v
prílohe č. 1 k tejto rámcovej zmluve a ich rozsah bude upresňovaný na základe jednotlivých
objednávok zo strany objednávateľa. Podkladom pre vystavenie objednávky bude cenová ponuka
dodávateľa.
3.Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi (zhotoviteľovi) za realizovanú objednávku prác cenu
podľa článku III. tejto zmluvy.
4.Odberateľ môže rozšíriť predmet rámcovej zmluvy o ďalšie práce a dodávky materiálov, ktoré nie
sú uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej zmluvy a ktorých potrebu nebolo možné predvídať pred
uzatvorením zmluvy.

Článok III. Cena za realizáciu stavebných prác a platobné vzťahy
1.Cena za realizáciu prác a dodávok materiálov, dohodnutých v jednotlivých objednávkach bude
stanovená ako súčin množstva vykonaných prác, dodaných materiálov a ich jednotkových cien
uvedených v zozname, ktorý je prílohou č. 1 k tejto rámcovej zmluve. V cene je zahrnutá aj
preprava a skládka materiálu. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne platnými
predpismi v čase fakturácie.
2.Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie ceny za zhotovenie prác a dodanie materiálov vzniká
dodávateľovi riadnym dokončením prác s úplným dodaním materiálov a ich odovzdaním
objednávateľovi. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie prác bude faktúra vystavená
dodávateľom, doložená súpisom vykonaných prác a protokolom o odovzdaní a prevzatí prác.
Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác do 3 pracovných dní po jeho predložení.
3.Úhrada sa vykoná platobným príkazom do 14 dní po doručení odsúhlasenej faktúry za realizované
práce.
Článok IV. Dodacia lehota
1.Práce špecifikované v čl. II tejto rámcovej zmluvy budú realizované v termínoch:
-začatie prác: podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach
-ukončenie prác: podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach
-ukončenie platnosti tejto rámcovej zmluvy: 31.12.2018
2.Dodržanie času plnenia zo strany dodávateľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dohodnutého v tejto rámcovej zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s
poskytnutím spolupôsobenia nie je dodávateľ v omeškaní so splnením záväzku. Dodávateľ nie je v
omeškaní s realizáciou prác, ak nemôže dodržať technologický postup predpísaný výrobcom
potrebných materiálov k realizácii. Nevhodnosť realizačných podmienok a ich technologické
riešenie je povinný oznámiť dodávateľ objdnávateľovi, ktorý potrdí písomným záznamom spôsob
technologického riešenia a dlžku trvania realizácie riešenia v procese realizácie prác podľa tejto
rámcovej zmluvy. O odsúhlasené obdobie nevhodnosti realizačných podmienok sa predlžuje
dodávateľovi termín na zhotovenie prác.
3.Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce a dodané materiály podľa jednotlivých objednávok
prevezme a zaplatí ich dohodnutú cenu.
Článok V. Podmienky vykonania prác
1.Dodávateľ zrealizuje práce v zmysle ustanovením STN, bude rešpektovať ON a technické
podmienky pre práce v stavebníctve.
2.Dodávateľ zabezpečuje počas realizácie prác maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti
a je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Po ukončení prác je dodávateľ povinný
vyčistiť miesto realizácie.
3.Dodávateľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktorých kvalitu nie je
možné overiť po ukonční prác. Objednávateľ je povinný preveriť tieto práce do 1 pracovného dňa
od vyzvania.
4.Objednávateľ poskytne bezplatne dodávateľovi uzamykateľnú miestnosť na bezpečné uloženie

materiálu a pracovného náradia s možnosťou odberu elektrickej energie a vody.
Článok VI. Zodpovednosť za vady
1.Práce budú považované za riadne ukončené po skončení všetkých prác dohodnutých v
jednotlivých objednávkach.
2.Po ukončení prác vyzve dodávateľ objednávateľa k ich prevzatiu. Odovzdanie a prevzatie sa
vykoná protokolom o odovzdaní a prevzatí prác.
3.Dodávateľ je zodpovedný za prípadné škody, ktoré vzniknú počas realizácie prác.
4.Dodávateľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác v zmysle tejto rámcovej zmluvy.

Článok VII. Záručná doba
1.Záručná doba na dodané práce a dodávky je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho
odovzdania a prevzatia predmetu tejto zmluvy podľa jednotlivých objednávok
2.Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a
povinnosť dodávateľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady ak vada vznikla jeho činnosťou alebo
dodaním vadného materiálu v najkratšom technicky možnom termíne. Ak vada vznikla činnosťou a
pôsobením objednávateľa, predmetná vada sa odstráni na základe Objednávky objednávateľa a
bude vyfakturovaná na základe skutočného rozsahu prác a dodávok potrebných materiálov pre
odstránenie vady. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady prác uplatní bezodkladne
po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu dodávateľa podľa čl. I. tejto
rámcovej zmluvy.
3.V prípade mimoriadne závažného porušenia dodávateľových povinností, podľa tejto rámcovej
zmluvy, má objednávateľ právo od nej odstúpiť s tým, že dodávateľovi nahradí len výdavky
preukázateľne vynaložené na realizáciu prác a dodávky materiálu.
Článok VIII. Zmluvné pokuty
1.V prípade, že dodávateľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v jednotlivých objednávkach, môže
objednávateľ od neho vymáhať pokutu za každý deň omeškania. Do omeškania sa nezapočítavajú
dni o ktoré meškal objednávateľ s odovzdania pracoviska, resp. omeškanie bolo spôsobené
objednávateľom, resp. vyššou mocou.
2.V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry má dodávateľ nárok na vyplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omešknia.
Článok IX. Záverečné ustanovenia
1.Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov alebo do vyčerpania celkového finančného
limitu 29.999,- EUR (slovom dvadsaťdeväťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť eur) bez DPH podľa
toho, čo nastane skôr.

2.Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto
rámcovej zmluvy.
3.Pre práva a záväzky tejto rámcovej zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka,
pokiaľ nie sú v tejto rámcovej zmluve dohodnuté inak.
4.V prípade porušenia zmluvných záväzkov nedodržaním podstatných kvalitatívnych a dodacích
podmienok v zmysle tejto rámcovej zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od tejto rámcovej
zmluvy.
5.Meniť alebo dopĺňať obsah tejto rámcovej zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán.
6.Táto rámcová zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie si
ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie dodávateľ.
7.Táto rámcová zmluva obsahuje prílohu č. 1 – Zoznam ocenených prác a materiálov.
8. Zmluva je platná podpisom oboch zmuvných strán a účinná l deň po zverejnení zmluvy na
webovskom sídle objednávateľa.

Miroslav Hrubý-MIREX:

Obec Smolnícka Huta:

V Spišskej Novej Vsi, dňa ….....

V Smolníckej Hute, dňa 16.2.2015

…................................................
Dodávateľ

…...............................................
Objednávateľ

