Rámcová dohoda o poskytnutí služieb
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo organizácie:
zastúpený:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Obec Stráňavy
Májová 336, 013 25 Stráňavy
Ing. Jozef Papán, starosta obce
Prima banka a.s. pobočka Žilina
0289696001/5600
00321613

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
zapísaná:

RIV s.r.o.
Stráňavy 125, 013 25 Stráňavy
Igor Pytel, konateľ
47884665

Okresný súd Žilina, Vložka číslo: 62740/L, Oddiel: s.r.o.
(ďalej len „poskytovateľ“)
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Táto rámcová dohoda upravuje vzájomné právne a obchodné vzťahy zmluvných strán pri zabezpečení
predmetu rámcovej dohody, ktorý bol predmetom verejného obstarávania – zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 9 ods. 9 podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: Zabezpečenie zimnej údržby miestnych
komunikácií a ďalších prác v obci Stráňavy.

1.1

3.1

3.2

Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa
činnosti v súvislosti so Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií a ďalších prác v obci
Stráňavy. Rozsah poskytovaných služieb je bližšie špecifikovaný v nasledujúcom článku.
Článok III
Termíny a miesto poskytovania služieb
Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať údržbu miestnych komunikácií v zimnom období v obci
Stráňavy vlastnými dopravnými prostriedkami tak, aby tieto boli zjazdné dopravnými prostriedkami,
vrátane peších chodcov. Okrem zimnej údržby miestnych komunikácií sa poskytovateľ zaväzuje, že
bude pre obec vykonávať ďalšie práce so svojimi dopravnými prostriedkami na požiadanie starostu
obce.
Poskytovateľ bude odhŕňať sneh zo všetkých miestnych komunikácií a zabezpečovať posyp (okrem
štátnej cesty III. Tr. vedúcej cez obec) ihneď po napadnutí snehu tak, aby komunikácie boli zjazdné
už v ranných hodinách, keď občania obce odchádzajú za prácou. Pri vytrvalom snežení sa bude
odhŕňanie snehu robiť viackrát za sebou, pokiaľ komunikácie nebudú zjazdné a bezpečné.

3.3

V prípade parkovania osobných motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, ktoré tvoria
prekážku pre predmet plnenia tejto rámcovej dohody a pre bezpečnosť majetku občanov sa táto
komunikácia ohŕňať nebude a uvedenú skutočnosť poskytovateľ oznámi na Obecnom úrade
v Stráňavách. Zmluvné strany si osvojili, že zimná údržba začína napadnutím prvého snehu a končí
dňom 31. Marca príslušného roka. Ďalšie práce bude poskytovateľ vykonávať podľa potreby obce.

3.4

Miestom poskytovania služieb je obec Stráňavy.

3.5

Objednávateľ si vyhradzuje právo predmet Rámcovej dohody objednávať po častiach, pričom
objednať a prevziať si môže aj menšie množstvo položiek tvoriacich predmet Rámcovej dohody.

3.6

Poskytovateľ vystaví objednávku Objednávateľovi na každé čiastkové plnenie Rámcovej dohody, tzv.
čiastkovú objednávku. Na základe čiastkovej objednávky Poskytovateľ, ktorému Objednávateľ zadal
objednávku, poskytne plnenie. Na základe obojstranne potvrdeného preberacieho protokolu má
Poskytovateľ, ktorý poskytol Objednávateľovi požadované plnenie, právo vystaviť faktúru na
príslušnú čiastkovú objednávku.

4.1

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
Cena za poskytnuté služby je určená dohodou zmluvných strán za využívanie mechanizmov
v nasledovných cenách:
Traktor ohŕňač
– cena za 1 motohodinu 22,00 EUR s DPH
Nakladač kolesový
– cena za 1 motohodinu 27,00 EUR s DPH
Nákladné vozidlo Tatra
– cena za 1 km 1,2 EUR s DPH
Stojné nákladné vozidlo Tatra
– cena za stojné za ½ hod. 9,00 EUR s DPH
Posyp vozidlom Tatra
- cena za 1 motohodinu 23 EUR s DPH
Mesačná pohotovosť zimná údržba – cena za mesačnú pohotovosť 107,00 EUR s DPH

4.2

Cena za poskytnuté služby zahŕňa všetky náklady spojené s technickým a iným zabezpečením
poskytovania služieb.

4.3

Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za poskytnutie služieb na základe objednávok je
maximálne vo výške 16 800,00 EUR s DPH za dobu trvania zmluvy.

4.4

Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi na realizovanie služieb preddavok.

4.5

Poskytovateľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru v 2 vyhotoveniach. Podkladom pre
uskutočnenie platby bude faktúra s prílohami denných záznamov o výkone mechanizmov, ktoré
budú podpísané objednávateľom.

4.6

Poskytovateľ je povinný na faktúre, okrem povinných náležitostí účtovného dokladu v súlade s
ustanoveniami zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, uvádzať aj
názov Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií a ďalších prác v obci Stráňavy.

4.7

V prípade, že faktúra nebude obsahovať ktorúkoľvek náležitosť uvedenú v bode 4.7 tejto rámcovej
dohody, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na opravu a doplnenie. V takom prípade
lehota splatnosti začne odznova plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry
objednávateľovi.

4.8

Lehota splatnosti faktúry je 20 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.1
5.2

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa za poskytnuté služby zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu stanovenú v článku IV.
tejto rámcovej dohody.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri poskytovaní služby poskytovateľom, pokiaľ o to
písomne požiada.

5.3

Objednávateľ má právo kontroly poskytovanej služby v priebehu jej plnenia. Poskytovateľ umožní
prístup vopred určenej osoby objednávateľom za účelom kontroly plnenia predmetu rámcovej
dohody.

5.4

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby stanovené v čl. II tejto rámcovej dohody objednávateľovi
včas na základe vzájomne dohodnutej lehoty plnenia podľa čl. III. tejto rámcovej dohody.

5.5

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi na požiadanie správy o spôsobe a rozsahu
výkonu predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody.

5.6

Poskytovateľ je povinný postupovať pri výkone služieb podľa tejto rámcovej dohody s odbornou
starostlivosťou a s mimoriadnou svedomitosťou chrániť práva a právom chránené záujmy
objednávateľa.
Kontaktná osoba poskytovateľa uvedená v článku I. tejto zmluvy je zodpovedná za organizačné
zabezpečenie plnenia predmetu rámcovej dohody podľa čl. II. tejto rámcovej dohody zo strany
objednávateľa.

5.7

5.8

6.1

6.2

7.1

Poskytovateľ je povinný nakladať so všetkými zverenými údajmi a informáciami s odbornou
spôsobilosťou v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 618/2003
Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.
Článok VI.
Sankcie
Objednávateľ si môže u poskytovateľa uplatniť v prípade že služba nebola poskytnutá riadne alebo
včas, zmluvnú pokutu vo výške 2 % z ceny služby. Rovnako je oprávnený v prípade omeškania s
poskytnutím služieb a ich odovzdaním zo strany poskytovateľa účtovať úroky z omeškania vo výške
0,01 % z ceny ešte neodovzdaných služieb za každý deň omeškania.
V prípade omeškania s úhradou faktúry zo strany objednávateľa po termíne jej splatnosti môže
poskytovateľ požadovať úrok z omeškania vo výške 0,01 % z neuhradenej časti ceny za každý deň
omeškania a objednávateľ má povinnosť tento úrok z omeškania spolu s cenou uhradiť.
Článok VII.
Prechod vlastníckych práv a spôsob ukončenia rámcovej dohody
Vlastnícke právo k poskytnutej službe prechádza na objednávateľa okamihom potvrdenia ich
prevzatia objednávateľom na dodacom liste.

7.2

Túto rámcovú dohodu je možné ešte pred uplynutím termínu v súlade s článkom III. tejto rámcovej
dohody ukončiť:
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. V písomnej dohode o skončení platnosti rámcovej
dohody sa uvedie deň, ku ktorému rámcová dohoda skončí. Ak deň ukončenia nie je v písomnej
dohode o skončení platnosti uvedený, skončí sa rámcová dohoda posledným dňom v mesiaci, v
ktorom bola citovaná písomná dohoda podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán.
b) písomnou výpoveďou objednávateľa bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je
jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane.
c) písomnou výpoveďou poskytovateľa, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší svoje zmluvné
povinnosti, pričom výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede objednávateľovi.
d) odstúpením od rámcovej dohody ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana
podstatným spôsobom poruší svoje zmluvné povinnosti. Odstúpením rámcová dohoda zaniká, keď
prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od rámcovej dohody je doručený druhej strane.

7.3

Podstatným porušením rámcovej dohody zo strany Poskytovateľa sa na účely tejto rámcovej dohody
rozumie:
a) poskytovanie nekvalitných služieb,
b) nedodržanie požadovaného rozsahu alebo kvality služieb,

c) nedodržanie dohodnutého termínu poskytnutia služby alebo jej časti objednávateľovi o viac ako 1
deň, na ktoré bol Poskytovateľ písomne upozornený a nezabezpečil okamžitú nápravu a ďalej, ak
aj napriek opakovaným výzvam poskytovateľ nedodržiava podmienky zmluvy ohľadom
odstraňovania vád, dodacích lehôt, cenu zvyšuje neprimerane v porovnaní s cenami na trhu,
prípadne porušuje iné obojstranne dohodnuté podmienky.
7.4

Podstatným porušením rámcovej dohody zo strany Objednávateľa sa rozumie najmä neplnenie
záväzkov v zmysle tejto zmluvy, na ktoré bol Objednávateľ písomne upozornený a napriek tomu
nezabezpečil nápravu.

7.5

Odstúpením objednávateľa od tejto rámcovej dohody nie je dotknuté právo objednávateľa na
náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1

Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu údajov uvedených
čl. I. tejto zmluvy a to písomne na adresu sídla alebo e-mailom.

8.2

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, týkajúce sa plnenia tejto rámcovej dohody
predovšetkým vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných strán, a to do 5 pracovných dní od výzvy
jednej zo zmluvných strán.

8.3

Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia.

8.4

Táto rámcová dohoda je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona 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).

8.5

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením rámcovej dohody v jej plnom rozsahu vrátane
prípadných príloh a dodatkov.

8.6

Vzťahy vyplývajúce z tejto rámcovej dohody, ich právne dôsledky vrátane otázok platnosti rámcovej
dohody sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.7

Rámcová dohoda je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom objednávateľ bude mať k dispozícií 2
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno jej vyhotovenie.

8.8

Zmluvné strany prehlasujú, že rámcovú dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných
podmienok, bez akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú,
že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto
rámcovej dohody, že si rámcovú dohodu riadne prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpisujú.

8.9

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2015 do 31.12.2018.

V Stráňavách dňa ....................

V Stráňavách dňa ....................

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

