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Zm|uva č.: 59l2o22

nÁrucovÁ oorĺouĺ
,,Údťžbaa opľavy cestných uličných vpustí a poklopov na miestnych komunikáciách

v meste Sal'a tt

uzatvoľená podl'a s 269 ods. 2 obchodneho zákonníkav zneni neskorších pľedpisov v súlade
so zákonom č. 343/20|5 Z. z. o verejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení niektoých

zákonov v znení neskoľších pľedpisov
(ďalej v texte ';ámcová dohoda'' alebo tieŽ,,dohoda")

čhnok I.
ZMLUVNE STRANY

1) objednávatel':
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:
opľávnená osoba vo veciach technických
Telefóďfax:
E-mail:

Mesto šal'a
Námestie Svätej Trojice '7,g27 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

003061 85

2021024049
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
Miľoslav Poliček, referent dopravy a TČ
09rr 727 87r
mesto@sala.sk

(ďalej |en,,o bj e dn áv at e ľ')

a

2) Dodávatel':
Názov: Július Buch-BUCH
Sídlo: Budovateľskál7,92T O| Šaľa
Štatutár.'y zástupca: Július Buch
lČo: t4I32I68
DIČ: 1020276422

oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Július Buch
oprávnená osoba vo veciach technických: Július Buch
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
IBAN: SK96 0200 0000 0007 81947132
Zapisaný v registri: Zap. v ŽR Šaľa pod č:.405-I7l7
Telefoďfax: 0903 717 1I5
E-mail: julbuch@post.sk

(ďalej len,,dodávate l")
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné strany")
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Clánok II.

Úvodné ustanovenia

1) objednávateľ na obstaľanie pľedmetu tejto rámcovej dohody pouŽil postup verejného
obstarávania podľa $ 117 zákona č.34312015 Z. z. o veľejnom obstaľávaní aozmene
a doplnení nióktorych zákonov v zneni neskorších pľedpisov a $ 7 Smemice mesta Šaľa
o veľejnom obstaľávaní na uskutočnenie stavebných pľác.

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

Clánok III.
Pľedmet plnenia

1) Predmetom tejto rámcovej dohody sú stavebné práce na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Šaľa, v rozsahu špecifikácie a jednotkoých cien uvedenej v ocenenom ýkaze
qýmer vypracovanom dodávateľom uvedených v Pľílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto dohody a na základe písomných, faxoých, telefonických,
ľesp. e-mailoých čiastkových objednávok objednávateľa (ďalej len,,objednávky").

2) Dodávateľ sa zaväzuje, Že objednávateľovi dodá vyššie špecifikovanó dopravné
značenie v rozsahu a obsahu podl'a ods.l tohto článku dohody na základe čiastkoých
objednávok vystavených objednávatel'om podľa tejto dohody a objednávateľ Sa

zaväzlĺje zaplatiť dodávateľovi cenu uvedenú v článku V. tejto dohody a to spôsobom a

v lehotách dohodnutých v jednotlivých písomných, faxových, teleťonických, resp. e-

mailoqých objednávkach objednávateľa.

3) Dodávateľ sa zavänlje riadne a včas podľa tejto rámcovej dohody dodat'

objednávateľovi stavebné práce podľa poŽiadavky objednávateľa vprípade potľeby

objednávateľa aj do 2 hodín pracovného času dodávateľa.

4) Zmluvné strany sa dohodli, Žerozsah a množstvo prác a dodávok uvedených v Prílohe
č. 1 tejto dohody je len oľientačné a skutočne odobľané mnoŽstvo arozsah ptác
a dodávok bude stanovené na zák|ade skutočných poŽiadaviek a potrieb objednávateľa
predloŽených dodávateľovi formou čiastkoých objednávok po dobu tľvania tejto

dohody.
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článok IV.
Doba realizácie diela - teľmín plnenia

1) Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do vyčerpania finančného limitu
objednávatel'a v sume 106 912,06 Eur s DPH, ľesp. najneskôľ do 8 kalendárnych
mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, podľa toho ktorá zprávnych skutočností
nastane skôľ.

2) Miestom plnenia je územie mesta Šaľa, k. ú. Šaľa.

3) PoŽiadavky objednávateľa v zmysle ods. 2' článku III tejto dohody sa budú vykonávat'
formou objednávok vystavených objednávateľom a to telefonicky, faxom, e-mailom
alebo písomne.

4) objednávky v mene objednávateľa je oprávnený vyhotovovať zodpovedný
zamestnanec ľeferátu dopľavy a technických činností p. Miroslav Poliček. objednávky
sa budú vystavovať podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.

5) Realizáciu objednávok v zmysle ods. 2. článku III tejto dohody dodávateľ zabezpeči do
14 kalendáľnych dní, v odôvodnených mimoriadnych prípadoch 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 vzťahy

1) Cenazarealizáciu predmetu plnenia uvedenom v článku III tejto dohody je stanovená na
zák|ade rnýsledkov veľejného obstarávanía na zákazku s nízkou hodnotou realizovanej
postupom podľa zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov na pľedmet zákazky pod názvom:

,,Udňba a opravy 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 zneni neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 8711996 Z. z.,ktorou sa zákon o cenách vykonáva v súlade

s cenovou ponukou dodávateľa do vyčeľpania finančného limitu objednávateľa vo rnýške:

Cenabez DPH: 89 093,38 Euľ bez DPH,
20%DPH 17 818,68 Euľ
Zmluvná cena s DPH: 106 912,06 Euľ s DPH
Slovom s DPH: (stošesttisícdeväťstodvanásť Eur a šesť centov)

2) V cene stanovenej podľa ods. 1 tejto dohody sú zahľnuté všetky náklady spojené s údľžbou
a opravou' ceny za pľepravu' vyloŽenie a pľípadnú likvidácia materiálu potľebného na
r ealizáciu predmetu plneni a.
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3) objednávatel' sa zaväzuje uhľadit' dodávatel'ovi cenu podľa ods' l tohto článku dohody
v čiastkach a lehotách dohodnutých vjednotlivých objednávkach a to na základe faktúr
dodávateľa podloŽených objednávkami a zápisom o odovzdani a prevzatí pľedmetu tejto
dohody zo strany objednávatel'a s tým, v lehote splatnosti faktúry za taketo čiastkové
plnenie odo dňa ptevzatia predmetu plnenia a podpísania odovzdávajúceho
a prebeľajúceho protokolu objednávateľom. objednávateľ neposkytne dodávatel'ovi
Žiaden preddavok na uskutočnenie stavebných pľác'

4) Pľávo na vystavenie faktury a zap|atenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym prevzatím
predmetu tejto dohody objednávatel'om podľa vystavenej objednávky objednávateľa bez
nedostatkov a chýb a doručení súpisu stavebných pľác.

5) Uhradu vystavenej faktúry vykoná objednávateľ platobným príkazom do 30 kalendáľnych
dní po doručení objednávateľom odsúhlasenej faktúry za ďodané tovary, súvisiace sluŽby
aptáce.

6) KaŽdá faktúĺa vystavená dodávateľom bude obsahovat' náleŽitosti podľa zákona
č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zĺeni neskorších predpisov. Neoddeliteľnou
súčast'ou faktury dodávateľa bude súpis vykonaných stavebných pľác.

7) Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi. Ak predložeĺá faktira nebude vystavená v súlade s touto rámcovou
dohodou, objednávateľ ju bezodkladne vľáti dodávateľovi na prepracovanie. opravená
faktúra je splatná do 30 kalendáľnych dní odo dňa jej opätovného doručenia
objednávateľovi.

8) Zmena ceny predmetu plnenia tejto dohody môŽe byt'upravená len vzájomnou písomnou
dohodou štatutárnych zástupcov oboch zmluvných stľán na základe písomného dodatku
k tejto dohode.

čhnok VI.
Pľedpokladaný ľozsah predmetu dohody

1 ) Predpokladaný rozsah stavebných pľác, ktoý objednávateľ objedná od dodávateľa v súlade
s touto ľámcovou dohodou a čiastkovými objednávkami je určený vo ýkaze qýmer
vypracovaným dodávateľom v Prílohe č. l.

2) objednávateľ nie je povinný objednať predpokladaný rozsah stavebných prác ani vyčerpat'
predpokladaný finančný objem zákazky. Celkový objednaný rozsah prác bude zävisieť
ýlučne od potrieb objednávateľa počas platnosti tejto ľámcovej dohody.
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Clánok VII.
Práva a povinnosti zmluvných stľán

l) Dodávatel' je povinný:

a) Plniť pľedmet ľámcovej dohody nazáklade čiastkovej objednávky v jednotkových cenách
podľa vysúťaŽeného poloŽkovitého rozpočtu - výkazu výmer (Pľíloha č. 1).

b) Dodávat'stavebné práce v stave spôsobilom nauživanie, t. j. v dohodnutej kvalite, riadne
a včas, v poŽadovanom rozsahu na mieste určenia.

c) Zodpovedný zamestnanec objednávateľa je oprávnený odmietnuť prevzatie stavebných
pľác, ktoré nebudú splňat' kritéľiá podľa tejto rámcovej dohody a príslušných právnych
predpisov.

d) UmoŽniť objednávateľovi pri preberaní stavebných pľác skontrolovat' rozsah a kvalitu
prác.

e) Doručiť objednávateľovi po ukončení pľác súpis vykonaných stavebných prác a faktúru.
Fakturovaná cena musí byt zhodná so Sumou na súpise stavebných pľác'

2) objednávatel' je povinný:

a) PoŽadované stavebné práce objednať v súlade s článkom IV ods. 3 tejto zmluvy.

b) Potvrdiť vykonaný rozsah prác na súpise vykonaných prác a na ťaktúre.

čHnok VIII.
Záračná doba zodpovednost'za chyby diela

l ) Dodávateľ zodpovedá zato, že predmet plnenia tejto dohody bude dodaný, resp. zhotovený
podľa podmienok dohody, objednávky a to v súlade s platnými technickými noľmami,
s poŽiadavkami objednávateľa, a podľa príslušných osobitných predpisov.

2) Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávateľ sa stane vlastníkom pľedmetu plnenia
uvedeného v článku III tejto dohody v rozsahu kaŽdejjednotlivej objednávky po podpísaní
odovzdávajúceho a pľebeľajúceho protokolu zo stľany objednávateľa v mieste dodania a po

úhľade ceny v nej dohodnutej.

3) Nebezpečenstvo škody na údrŽbe na miestnych komunikáciáchprechádzana objednávateľa
okamihom podpísania odovzdávajúceho a preberajúceho pľotokolu Zo strany
objednávateľa.
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4) Dodávatel' zodpovedá za vady, ktoľé má predmet plnenia tejto dohody v čase jeho
odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po prevzatí predmetu plnenia
objednávateľom, zodpovedá dodávatel' iba vtedy, ak vznikli porušením povinností
dodávatel'a vyplývajúce ztejto dohody ďa|ebo pľíslušných právnych ľesp. technických
pľedpisov platných v SR.

5) Zmluvné stľany sa dohodli, Že dodávatel'poskytne objednávateľovi na dodané aptevzaté
stavebné pľáce a dopravné značenie v zmysle kaŽdejjednotlivej objednávky záručnu dobu
v dĺzke 60 mesiacov, ktoľá zač,ina plynút' nasledujúci deň po podpísaní odovzdávajúceho
a prebeľajúceho protokolu objednávateľom. Záručná doba Sa riadi ustanoveniami
obchodného zákonníka a začina plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu
plnenia tejto dohody objednávateľovi'

6) Dodávateľ sa zavázuje' že vady v prípade reklamácie objednávateľa uplatnenej
v zmysle tejto dohody odstľáni na svoje náklady v termíne do 2 pracovných dní odo dňa
oznámenia rekl amáci e obj ednávateľom.

7) objednávateľ sa zavänlje, že pnpadnú reklamáciu vady pľedmefu plnenia tejto dohody
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

8) objednávateľ môŽe uplatniť pľoti dodávatel'ovi nároky zo zodpovednosti zavady náhľadou
škody v zmysle príslušných ustanovení obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

9) Zmluvné strany sú povinné každi ľeklamáciu vady pľedmetu plnenia tejto dohody
uýchlene prerokovať a dohodnút'lehotu na jej odstľánenie. Ak nebolo dohodnuté inak, platí
na odstľánenie vady 10 dňová lehota odo dňa doručenia reklamácie dodávateľovi' V prípade
omeškania dodávateľa s odstľánením vady v lehote vyššie dohodnutej s objednávateľomje
dodávateľ povinný zaplatit' objednávateľovi zmluvnú pokutu 20,00 Eut zakaždý t začatý
deň omeškania s odstľaňovaním vady predmetu plnenia podľa tejto dohody.

Clánok IX.
Zmluvná pokuta

1) Dodávateľ je oprávnený v prípade omeškania objednávateľa s úhľadou faktúry riadne
vystavenej v súlade s touto zmluvou faktuľovať objednávatel'ovi úľok z omeškania vo

ýške 0,05 %o z faktuľovanej sumy zakaždý deň omeškania.

2) V prípade omeškania dodávateľa s ľiadny dodaním predmetu plnenia uvedenom v článku
III tejto dohody ďalebo v lehote dohodnutej v príslušnej objednávke, je dodávateľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo qýške 0,05yo z ceny dohodnutej v príslušnej
objednávke objednávateľa ato zakaŽdý izačatý deň omeškania zvlášť ako i prípadnú
náhľadu škody.
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článok X.
Ukončenie zmluvy

l) Zmluvný vďah zaloŽeĺý touto dohodou je možné ukončit' pred uplynutím termínom
dohodnutýrn v súlade s článkom IV tejto ľámcovej dohody iba po vzájomnej písomnej
dohode obidvoch zmluvných strán.

2) objednávatel' môŽe okamŽite odstúpit' od tejto ľámcovej dohody ak dodávateľ neplní
zmluvné podmienky uvedené v tejto dohode, pričom účinnost'odstúpenia nastáva dňom
doručenia oznámenia o odstupení od tejto dohody dodávateľovi.

čtánok XI.
Záverečné ustanovenia

1) objednávateľ a dodávateľ sa zaviaza|i, Že akékoľvek prípadné spory vyplývajúce ztejto
dohody budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak sa nepodarí odstrániť spor
dohodou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená predloŽiť Vec na rozhodnutie
príslušnému súdu.

2) Meniť alebo doplňat'túto dohodu je moŽné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané opľávnenými zástupcami štatutáľnych
oľgánov oboch zmluvných strán.

3) Yzt'ahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka v zneni neskoľších predpi sov.

4) Ak by niektoľé ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody' Zmluvné stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodáľskemu účelu tejto
dohody, ktoý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu'

5) Táto dohoda patrí medzi povinne zveľejňované zmluvy (vrátane dodatkov) podľa
ustanovenia $ 5a zákona č.2lI/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zneĺi
neskorších predpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. l zákona č. 40/1964 Zb.
občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto dohoda sa zverejňuje na
webovom sídle Mesta Šaľa.

6) Táto dohoda nadobúda platnosť a je pľe zmluvné stľany záĺväzĺá dňom podpisu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch
zmluvných strán nepodpíšu tuto zmluvu v ten istý deň, tak ľozhodujúci je deň neskoršieho
podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle Mesta Šaľa, v súlade s ustanovením $ 5a zákoĺa č,. 2lI/2O00 Z. z.

o slobodnom prísfupe k informácĺám a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
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o slobode informácií) vzneni neskorších predpisov vspojení s $ 47a zákonač,.40/1964
Zb. občiansky zákonnikv zneni neskorších predpisov.

1) Táto ľámcová dohoda je vyhotovená v štyľoch (4) ľovnopisoch s platnost'ou originálu,
zktoých objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a dodávateľ dva (2) rovnopisy'

8) Zmluvne strany vyhlasujú, Že si túto rámcovú dohodu pred jej podpísaním prečítali, Že bola
uzavretá po vzájomnej dohode, podľa slobodnej vôle, uľčito, vážne a zrozumiteľne, nie v
tiesni za nápadne neýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje
podpisy.

9) Súčast'ou tejto dohody sú:
Príloha č. 1 - ocenený Yýkazýmeľ zo dňa 07. 0L 2022

V Šali, dňa: V Šali, dňa: 2-'l.l. zozz

Zadodávateľa: Za objednáxateľa:

JULIUS BUCH - BUCH
Buáovatel'ská 17,g27 01 ŠAĽA

*I

. Jozef
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