Zmluva č.: 15/2021

nÁľvtcovÁ ooHooĺ
,,ÚdťŽba a opravy cestných uličných vpustí a poklopov na miestnych komunikáciách
v meste Salta tt
uzatvorená podľa $ 269 ods' 2 obchodného zákonníkav zneni neskorších predpisov v súlade
so zákonom č.343/2015 Z. z. o veľejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších pľedpisov
(ďalej v texte ,,rámcová dohoda" alebo tieŽ,,dohoda")

čHnok I.
ZMLUVNE STRANY
1)

Objednávatel':
Názov:
Sídlo:

Mesto Salta
Námestie Svätej Tľojice 7,g27 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Štatutárny oľgán:

ĺČo:

00306 I 8s

DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:
oprávnená osoba vo veciach technických
Telefoďfax:
E-mail:
(ďalej len,,o

bj e dnáv at

e

2021024049
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
Miľoslav Poliček, referent dopľavy a TČ
09rr 727 871
mesto@sala.sk

l"')
a

2)

Dodávatel':

Názov:
Sídlo:

Július Buch-BUCH

Budovateľská 17, 927 OlŠaľa
Štatutárny zástupca:
Július Buch
IČo:
14132168
DIČ:
1020276422
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Július Buch
opľávnená osoba vo veciach technických: Július Buch
Bankové spojenie:
VUB, a.s. Bľatislava
IBAN:
SK96 0200 0000 0007 8194 7132
Zapisaný v registri:
Zap. v ŽR Šaľapod č.4O5-I7I7
Telefoďfax:
0903 717 1I5
julbuch@post.sk
E-mail:

(ďalej |en,,do dóvat e ľ')
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné strany")
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čhnok II.
Úvodné ustanovenia

1)

objednávateľ na obstaľanie predmetu tejto ľámcovej dohody použil postup verejného
obstarávania podľa $ 117 zákona č.34312015 Z. z. overejnom obstaľávaní aozmene
a doplnení nĺóttoľycĹ zákonov v zneni neskoľšíchpľedpisov a $ 7 Smernice mesta Šaľa
o veľejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác.

2)

Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej
platnosti, najmä čo sa týka ceny a pľedpokladaného množstva pľedmetu rámcovej dohody
pod názvom ,,Údľžba a opravy cestných uličných vpustí a poklopov na miestnych
komunikáciách v meste Šal'a" (ďalej len ,,stavebné práce")

čhnok III.
Pľedmet plnenia

1) Pľedmetom tejto rámcovej dohody sú stavebné pľáce na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Šaľa,v rozsahu špecifikácie a jednotkoých cien uvedenej v ocenenom ýkaze

výmer vypracovanom dodávateľom uvedených v Prílohe č. 1, ktorá tvoľíneoddeliteľnú
súčasťtejto dohody a na základe písomných, faxových, telefonických,
ľesp. e-mailoých čiastkoých objednávok objednávateľa (ďalej len,,objednávky").

2) Dodávateľ sa zavänle, že objednávateľovi dodá vyššiešpecifikované dopľavné
značenie vrozsahu a obsahu podľa ods.1 tohto článku dohody nazák|ade čiastkových
objednávok vystavených objednávateľom podľa tejto dohody aobjednávateľ Sa
zavänlje zaplatiť dodávateľovi cenu uvedenú v článku V. tejto dohody a to spôsobom a
v lehotách dohodnutých v jednotliých písomných, faxových, telefonických, resp. e-

mailových objednávkach objednávateľa.

3) Dodávateľ sa zaväz-ĺlje riadne

a včas podľa tejto

ľámcovej dohody dodať

objednávatel'ovi stavebné práce podl'a poŽiadavky objednávateľa v prípade potreby
objednávateľa aj do 2 hodín pracovného času dodávateľa.

4) Zmluvné stľany sa dohodli, Že rozsah a mnoŽstvo prác a dodávok uvedených v Pľílohe
č. l tejto dohody je len orientačnéa skutočne odobľanémnoŽstvo a rozsah prác
na zák|ade skutočných poŽiadaviek a potrieb objednávatel'a
pľedloŽených dodávatel'ovi formou čiastkoých objednávok po dobu tľvania tejto
dohody.
a dodávok bude stanovené
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Clánok IV.
Doba real'uácie diela - termín plnenia

l)

Táto rámcová dohoda sauzatvára na dobu uľčitua to do vyčerpania finančného limitu
objednávateľa v sume 103 003,40 Euľ s DPH, resp. najneskôľ do 8 kalendárnych
mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti,podľa toho ktorá z pľávnych skutočností
nastane skôľ.

2)

Miestom plnenia je uzemiemesta Šaľa,k. ú' Šaľa.

3)

Požiadavky objednávateľa v zmysle ods. 2. článku III tejto dohody sa budú vykonávať
formou objednávok vystavených objednávateľom a to telefonicky, faxom, e-mailom
alebo písomne.

4) objednávky

V

mene objednávateľa

je

opľávnený vyhotovovat' zodpovedný

zamestnanec ľeferátu dopravy a technických činnostíp. Miroslav Poliček. objednávky
sa budú vystavovat' podľa aktuálnych potľieb obj ednávateľa'

5)

Realizáciu objednávok v zmysle ods. 2. článku III tejto dohody dodávateľ zabezpeči do
14 kalendárnych dní, v odôvodnených mimoriadnych pľípadoch do 30 kalendárnych dní
odo dňa doručenia objednávky objednávateľa, v havarijných prípadoch do 2 hodín
pracovného času dodávateľa od doručenia telefonickej objednávky objednávateľa.

Clánok V.
Cena a platobné vzt'ahy

1)

Cena za realizáciu predmetu plnenia uvedenom v článku III tejto dohody je stanovená na
základe ýsledkov verejného obstaľávania na zákazku s nízkou hodnotou ľealizovanej
postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaľávani a o zmene a doplnení

niektoých zákonov

v

zneni neskoršíchpľedpisov na predmet zákazky pod názvom:
,,ÚdrŽba a opľavy cestných uličných vpustí a poklopov na miestnych komunikáciách
v meste šal'a"' v súlade so zákonom NR SR č.1811996 Z. z. o cenách v znenineskoľších
pľedpisov a vyhlášky MF SR č:.87/1996 Z. z.,ktorou sa zákon o cenách vykonáva v súlade
s cenovou ponukou dodávatel'a do vyčerpania finančného limitu objednávateľa vo ýške:
Cenabez DPH:
85 836,17 Euľ bez DPH,
20%DPH
17 167,23 Eur
Zm|uvná cena s DPH: 103 003,40 Eur s DPH
Slovom s DPH: (stotľitisíctri Eur a štyridsať centov)

2)

V
a
r

cene stanovenej podľa ods.

1

tejto dohody sú zahrnuté všetky náklady spojené s údrŽbou

opľavou' ceny Za prepravu' vyloŽenie

a

prípadnú likvidácia mateľiálu potrebného na

ea|izáciu predmetu plneni a.
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3)

objednávateľ sa zaväzlje uhľadiť dodávatel'ovi cenu podľa ods. 1 tohto článku dohody
včiastkach a lehotách dohodnutých vjednotlivých objednávkach ato nazáklade faktúľ
dodávateľa podloŽených objednávkami a zápisom o odovzdani a prevzatí pľedmetu tejto
dohody zo stľany objednávateľa s tým' v lehote splatnosti faktúry za takéto čiastkové
plnenie odo dňa ptevzatla pľedmetu plnenia a podpísania odovzdávajúceho
a pľeberajúcehopľotokolu objednávateľom. objednávateľ neposkytne dodávateľovi
Žiaden preddavok na uskutočnenie stavebných prác.

4)

Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi ľiadnym ptevzatím
pľedmetu tejto dohody objednávateľom podľa vystavenej objednávky objednávateľa bez
nedostatkov a chýb a doručenísúpisu stavebných prác.

5)

Uhľadu vystavenej faktúry vykoná objednávateľ platobným príkazom do 30 kalendárnych
dní po doručeníobjednávateľom odsúhlasenej faktúry za dodané tovary, súvisiace služby
a pľáce.

6) Každá faktuľa vystavená dodávateľom bude obsahovať náleŽitosti podľa zálkona
č.22212004 Z' z. o dani zpidanej hodnoty v znení neskoľšíchpredpisov. Neoddeliteľnou
súčast'ou faktúry dodávateľa bude súpis vykonaných stavebných pľác.

7) Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktury
objednávateľovi. Ak predložená faktira nebude vystavená v súlade s touto rámcovou

dohodou, objednávateľ ju bezodkladne vľáti dodávateľovi na pľepľacovanie. opľavená
faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia
objednávateľovi.

8)

Zmena ceny pľedmetu plnenia tejto dohody môŽe byt'upľavená len vzájomnou písomnou
dohodou štafutárnych zástupcov oboch zmluvných strán na základe písomnéhododatku
k tejto dohode.

Clánok VI.
Predpokladaný rozsah pľedmetu dohody

1) Predpokladaný rozsah stavebných prác, ktoý objednávatel'objedná od dodávateľa v súlade
s touto rámcovou dohodou a čiastkoými objednávkami je určený vo ýkaze výmeľ
vypľacovaným dodávateľom v Prílohe č. 1.

2)

objednávateľ nie je povinný objednať pľedpokladaný rozsah stavebných pľác ani vyčeľpat'
predpokladaný finančný objem zákazky. Celkový objednaný rozsah pľác bude závisieť
výlučne od potrieb objednávateľa počas platnosti tejto ľámcovej dohody.
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čHnok VII.
Práva a povinnosti zmluvných stľán

1) Dodávatel' je povinný:

2)

a)

Plniť predmet ľámcovej dohody nazák|ade čiastkovej objednávky v jednotkových cenách
podľa vysúťaŽenéhopoloŽkovitého ľozpočtu _ýkazu ýmeľ (Príloha č. 1).

b)

Dodávať stavebné práce v stave spôsobilom na uŽívanie, t. j. v dohodnutej kvalite, riadne
a včas, v požadovanom rozsahu na mieste uľčenia.

c)

Zodpovedný zamestnanec objednávatel'a je oprávnený odmietnut' prevzatíe stavebných
prác, ktoľénebudú splňat' kľitériápodľa tejto ľámcovej dohody a príslušných právnych
predpisov.

d)

UmoŽnit' objednávateľovi pri preberaní stavebných prác skontrolovať rozsah

e)

Doručiťobjednávatel'ovi po ukončenípľác súpis vykonaných stavebných prác
Faktuľovaná cena musí byt' zhodná so Sumou na súpise stavebných prác'

prác.

a

kvalitu

a faktúru.

objednávatelo je povinný:

a)

Požadované stavebné práce objednat'v súlade s článkom IV ods' 3 tejto zmluvy

b)

Potvrdiť vykonaný rozsah prácna súpise vykonanýchprác a na faktuľe.

čHnok VIII.
Záľučná doba zodpovednostn za chyby diela

1)

Dodávateľ zodpovedá za to, Že predmet plnenia tejto dohody bude dodaný, resp. zhotovený
podl'a podmienok dohody, objednávky a to v súlade s platnými technickými normami,
s poŽiadavkami objednávateľa, a podl'a

príslušnýchosobitných predpisov.

2) Zmluvne

stľany sa dohodli, Že objednávateľ sa stane vlastníkom pľedmetu plnenia
uvedeného v článku III tejto dohody v rozsahu každejjednotlivej objednávky po podpísaní
odovzdávajúceho a pľebeľajúcehoprotokolu zo stľany objednávateľa v mieste dodania a po

úhľade ceny v nej dohodnutej.

3)

Nebezpečenstvo škody na údrŽbe na miestnych komunikáciáchptechádzana

okamihom podpísania odovzdávajúceho

objednávateľa
zo strany

a pľebeľajúcehoprotokolu

objednávateľa.
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4)

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia tejto dohody v čase jeho
odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po prevzatí predmetu plnenia
objednávateľom, zodpovedá dodávateľ iba vtedy, ak vznikli porušením povinností
dodávateľa vyplývajúce ztejto dohody alalebo príslušnýchprávnych ľesp. technických
pľedpisov platných v SR.

5)

Zmluvne strany sa dohodli, že dodávateľ poskytne objednávateľovi na dodané aprevzaté
stavebné práce a dopravné značenie v zmysle kaŽdejjednotlivej objednávky záručnúdobu
v dĺzke 60 mesiacov, ktorá začina plynúťnasledujúci deň po podpísaníodovzdávajúceho
a pľebeľajúcehoprotokolu objednávateľom. Záručná doba sa riadi ustanoveniami
obchodného zákonníka a začínaplynúťodo dňa protokolárneho odovzdania pľedmetu
plnenia tejto dohody objednávateľovi.

6) Dodávateľ sa zavázuje, že vady v prípade ľeklamácie

objednávateľa uplatnenej
v zmysle tejto dohody odstráni na svoje náklady v termíne do 2 pracovných dní odo dňa
oznámenia ľeklamácie obj ednávateľom.

7)

objednávatel' sa zaväzuje, Že prípadnúreklamáciu vady pľedmetu plnenia tejto dohody
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

8)

objednávateľ môŽe uplatniť pľoti dodávateľovi nároky zo zodpovednosti zavady náhĺadou
škody v zmysle príslušnýchustanovení obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

9) Zmluvné stľany sú povinné každ,a reklamáciu vady pľedmetu plnenia tejto dohody

uýchlene pľerokovať a dohodnúťlehotu na jej odstránenie. Ak nebolo dohodnuté inak, platí
na odstránenie vady 10 dňová lehota odo dňa doručenia ľeklamácie dodávateľovi. V prípade
omeškania dodávateľa s odstránením vady v lehote vyššiedohodnutej s objednávateľom je
dodávateľ povinný zap|atiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 20,00 Eur zakaždý l začatý
deň omeškania s odstraňovaním vady predmetu plnenia podľa tejto dohody.

Clánok IX.
Zmluvná pokuta

l)

Dodávateľ je opľávnený v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry ľiadne
vystavenej v súlade s touto zmluvou fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo
vyške 0,05 yo z fakturovanej sumy zakúdý deň omeškania'

2) V

prípade omeškania dodávateľa s riadny dodaním pľedmetu plnenia uvedenom v článku
III tejto dohody a/alebo v lehote dohodnutej v príslušnej objednávke, je dodávateľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo ýške 0,05o/o Z ceny dohodnutej v príslušnej
objednávke objednávateľa a to zakaŽdý izačatý deň omeškaniazv|ášťako i prípadnú
náhradu škody.
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čtĺnokx.
Ukončenie zmluvy
dohodou je moŽné ukončit' pľed uplynutím termínom
dohodnutým v súlade s článkom IV tejto rámcovej dohody iba po vzájomnej písomnej
dohode obidvoch zmluvných strán.

1) Zmluvný vďah založený touto

2)

objednávateľ môŽe okamŽite odstúpit' od tejto rámcovej dohody ak dodávateľ neplní
zmluvné podmienky uvedené v tejto dohode, pričom účinnosťodstúpenia nastáva dňom
doručenia oznámenia o odstúpeníod tejto dohody dodávatel'ovi.

Clánok XI.
Záverečné ustanovenia

1)

objednávateľ a dodávatel' sa zaviazali, Že akékoľvek prípadne spory vyplývajúce z tejto
dohody budú prednostne riešiťvzájomnou dohodou. Ak sa nepodaľíodstrániť spor
dohodou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená predloŽiť vec na rozhodnutie
príslušnémusúdu.

2)

Meniť alebo dopĺňaťtúto dohodu je moŽné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvľdené a podpísanéopľávnenými zástupcami štatutárnych
orgánov oboch zmluvných strán.

3)

Yďahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka v zneni neskorších pľedpisov.

4) Ak

by niektoré ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody. Zm|uvné stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelutejto
dohody, ktoý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

5)

Táto dohoda patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vľátane dodatkov) podľa
ustanovenia $ 5a zélkona č.2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskoršíchpredpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. 1 zákona č. 4011964 Zb'
občianskeho zákonníka v zneni neskoľšíchpľedpisov. Táto zmluva sa zveľejňuje na
webovom sídle Mesta Šaľa.

6)

Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre zmluvné stľany záväzná dňom podpisu
opľávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán; ak oprávnení zástupcovia oboch
zmluvných stľán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoľšieho
podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na
webovom sídle Mesta Šaľa,v súlade s ustanovením $ 5a zákona č. 21ll2OO0 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
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o slobode informácií) v znení neskoršíchpľedpisov v spojení s $ 47a zákona č. 40l|964
Zb. občiansky zákonnikv znení neskorších predpisov.

7)

Táto ľámcová dohoda je vyhotovená v štyľoch (4) ľovnopisoch s platnosťou originálu,
zktoých objednávateľ dostane dva (2) ľovnopisy a dodávateľ dva (2) ľovnopisy.

8)

Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si túto rámcovú dohodu pľed jej podpísaním pľečítali,Že bola
uzawetá po vzájomnej dohode, podľa slobodnej vôle, určito , vážne a zrozumiteľne, nie v
tiesni zanápaďne neýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje
podpisy.

9)

Súčast'ou tejto dohody sú:

Príloha č. 1 _ ocenený Yýkazýmeľ zo dťla29.12.2020

V Šali,dňa: ĺ,t. .0/,

2N/

V Šali,dťla: 25,'l,

L|u
,{. "\.i

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:
JÚLlUs BUoH - BUoH

*

Budovateľská 17,927 01 ŠAĽA

lčo:14132

ta

lČ DPH:sK1o2l

Július Buch
konateľ

I

t
J

ĺ

*
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