RÁMCOVÁ DOHODA NA MURÁRSKE PRÁCE
uzatvorená v súlade s § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Zubrohlava
so sídlom:
Plátennícka 464, 02943 Zubrohlava
zastúpené:
Pavol Bugeľ
bankové spojenie:
číslo účtu :
IČO:
00315044
DIČ:
2020561928
IČ DPH:
neplatca DPH
Poskytovateľ:
Tibor Jaňák
so sídlom : Klinec I. 184, 02943 Zubrohlava
zastúpení : Tibor Jaňák
bankové spojenie :
číslo účtu :
registračné číslo :
IČO : 41966406
IČ DPH : neplatca DPH
Mail :
Tel./fax :
Čl. 1 Predmet zákazky
1.

2.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť realizačné zmluvy formou
samostatných objednávok na realizáciu prác, ktorých predmetom bude „murárske práce
pre potreby obce Zubrohlava“ podľa príslušnej špecifikácie v zmysle zmluvne
dohodnutých podmienok.
Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú, že uzavrú na základe výzvy a predloženej
ponuky uchádzača čiastkové (realizačné) zmluvy formou samostatných písomných resp.
ústnych objednávok, v súvislosti s ktorými budú dodržané všetky podmienky plnenia,
ktoré sú obsiahnuté a dojednané v tejto zmluve, ktorých predmetom bude poskytnutie
prác v dohodnutom rozsahu.
Čl. 2 Doba trvania zmluvy
Trvanie zmluvy je dohodnuté do 31.12.2022.
Ak situácia nastane kedy úhrnná výška ceny za príslušné čiastkové plnenia na základe
samostatných objednávok dosiahne výšku 69999 ,- EUR bez DPH, zmluva okamžite
stráca platnosť a účinnosť.

Čl. 3 Cena plnenia

Cena za predmet plnenia podľa príslušnej objednávky je stanovená dohodou zmluvných
strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a
doplnkov a vychádza z nasledovnej cenovej špecifikácie:
Cena za 1 hodinu vykonaných prác = 10 EUR (cena konečná)
Čl. 4
Platobné podmienky

1.

Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu na základe doručenej faktúry. Splatnosť tejto
faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje
odpísanie finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.
Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpísaní protokolu o odovzdaní a
prevzatí predmetu plnenia zmluvnými stranami.

3.

Čl. 5 Dodacie podmienky

1.

Dodávka predmetu zmluvy bude realizovaná samostatnými písomnými resp. ústnymi
objednávkami, s uvedením požadovaného rozsahu prác.
Čl. 6 Záručná doba a zodpovednosť za vady

1.
2.
3.
4.
5.

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy má a počas stanovenej doby si zachová
vlastnosti určené technickými parametrami.
Dodávateľ počas trvania záručnej doby zodpovedá za všetky vlastnosti predmetu zmluvy,
za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve príslušnej akosti.
Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi vady predmetu zmluvy bez
zbytočného odkladu po ich zistení.
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté neodbornou obsluhou a skladovaním predmetu
zmluvy kupujúcim.
V prípade reklamácií sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Čl. 7 Zánik a vypovedanie zmluvy

1.
2.
3.

Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite od zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ nezaplatí cenu za dodanie
tovaru do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu
výpovede, vždy len písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť

prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
Čl. 8
Sankcie

1.

2.
3.

V prípade nedodržania termínu plnenia podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny objednaného a
nedodaného plnenia za každý deň omeškania.
V prípade omeškania s platbou objednávateľ uhradí úrok z omeškania 0,01% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
Sankcie budú uplatňované na základe zaslanej faktúry, ktorá bude mať lehotu splatnosti
30 dní odo dňa jej doručenia.
Čl. 9
Vlastnícke právo
Objednávateľovi vzniká vlastnícke právo k predmetu zmluvy po splnení platobných a
fakturačných podmienok podľa tejto zmluvy.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie
a objednávateľ 1 vyhotovenie.
Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.
Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva.
Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
Dodávateľ vyjadruje podpisom tejto zmluvy súhlas so zverejnením svojich
identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne
podpísali.

V ..................................

, dňa ...............................

.......................................................

........................................................

dodávateľ :

objednávateľ:

