Rámcová dohoda na uskutočnenie stavebných prác KVA-727/185/2019-727/2019
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Článok I.
Zmluvné strany – Identifikačné údaje
Objednávateľ:
Názov: Obec Kvakovce
Sídlo: Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce
IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0933 7056
Tel. 057/44 94 154
M: 0918 513 324
E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com
www.kvakovce.eu
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Obchodné meno: PAMIR LINE PLUS s.r.o.
Sídlo: Jasenovská 2497,066 01 Humenné
Štatutárny zástupca:Ing. Miroslav Pažur, konateľ
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných:Ing. Miroslav Pažur, konateľ
vo veciach technických:Ing. Miroslav Pažur, konateľ
Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:3335720759/0200
IBAN:SK52 0200 0000 0033 3572 0759
IČO:45 370 087
DIČ: 2023010825
IČO DPH: SK2023010825
Telefón: 0905406267
Fax: ---E – mail: pamirline@gmail.com
Zapísaný:Obchodný register Okresný súd Prešov, Odd. Sro, vložka číslo 22793/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)
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Preambula
Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –
zadávanie zákazky podľa §117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Článok II.
Predmet rámcovej dohody
1. Predmetom tejto rámcovej dohody je „Rekonštrukcia miestnych komunikácií- časť B: Betónová
úprava miestnych komunikácií - uvedie sa podľa skutočnosti) podľa požiadaviek objednávateľa.
2. Práce, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa sú dané v prílohe č. 1 k tejto rámcovej
dohody a ich rozsah bude upresňovaný na základe jednotlivých objednávok zo strany objednávateľa.
Podkladom pre vystavenie objednávky bude cenová ponuka zhotoviteľa.
Článok III.
Doba realizácie diela
1.

Práce špecifikované v čl. II tejto rámcovej dohody budú realizované v termínoch:
- začatie prác: podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach,
- ukončenie prác: podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach,
- platnosť rámcovej dohody: do 18 mesiacov od účinnosti rámcovej dohodyalebo do vyčerpania
predpokladaných maximálnych množstiev uvedených v prílohe č. 1 Rozpočet tejto zmluvy, ktoré
nie je možné prekročiť.

2. Čas, ktorý zhotoviteľ potrebuje na začatie prác po doručení objednávky od objednávateľa je 10
pracovných dní. Ukončenie prác na ucelenej časti podľa dohody a rozsahu dohodnutých prác bude
presne špecifikované v každej jednotlivej objednávke.Ak zhotoviteľ pripraví práce na odovzdanie
pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ tieto práce prevziať v skoršom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dohodnutého v tejto rámcovej dohode. Po dobu omeškania objednávateľa s
poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Zhotoviteľ nie je v
omeškaní s realizáciou prác, ak pre nevhodné klimatické podmienky (napr.: silný dážď, nízke denné
teploty a pod.) nemôže dodržať technologický postup predpísaný výrobcom stavebných materiálov.
4. Nevhodnosť klimatických podmienok je povinný oznámiť zhotoviteľ objednávateľovi, ktorý potvrdí
písomným záznamom dĺžku trvania nevhodných klimatických podmienok v procese realizácie prác
podľa tejto rámcovej dohody. O odsúhlasené obdobie nevhodnosti klimatických podmienok sa
predlžuje zhotoviteľovi termín na zhotovenie prác.
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5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce podľa jednotlivých objednávok prevezme a za ich
zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.
Článok IV.
Cena za realizáciu stavebných prác a platobné vzťahy
1. Cena za realizáciu stavebných prác, dohodnutých v jednotlivých objednávkach bude stanovená ako
súčin množstva vykonaných prác a jednotkových cien za požadované stavebné práce, ktorých zoznam
je prílohou č. 1 Rozpočet k tejto rámcovej dohode. V cene je zahrnutá aj preprava a skládka materiálu.
2. Každá oprava bude riešená samostatnou objednávkou, obsahujúcou presné zadanie konkrétneho
miesta a rozsahu opravy.

3. Objednávateľ bude čerpať finančné prostriedky na uskutočnenie stavebných prác z rôznych zdrojov,
a to dotácií, vlastného rozpočtu, darov a podobne.
4. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna rámcová
dohodnutá cena.
5. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie ceny za zhotovenie prác vzniká zhotoviteľovi riadnym
dokončením prác a ich odovzdaním objednávateľovi. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie prác
bude faktúra vystavená zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác a protokolom o odovzdaní
a prevzatí prác diela. Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác do 3 pracovných dní po
jeho predložení.
6. Úhrada sa vykoná platobným príkazom do 30 dní po doručení odsúhlasenej faktúry za realizované
práce.
7. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené
doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch
vyhotoveniach pre objednávateľa.
Náležitosti faktúr :
a) označenie “faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch
i) vyhotoveniach,
j) pečiatka a podpis.
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Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady,
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
Článok V.
Podmienky vykonania prác
1. Zhotoviteľ zrealizuje práce v zmysle ustanovení STN, bude rešpektovať ON a technické podmienky
pre práce v stavebníctve.
2. Počas prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti
práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
3. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti,
ochranu vzrastlej zelene a je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Po ukončení prác je
zhotoviteľ povinný vyčistiť stavenisko a odviezť vybúranú suť a odpad vzniknutý jeho činnosťou na
skládku. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o uskladnení odpadu.
4. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktorých kvalitu nie je možné
overiť po ukončení prác. Objednávateľ je povinný preveriť tieto práce do 1 pracovného dňa od
vyzvania.
5. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny.
6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v
poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaním stanovísk a
rozhodnutí pri vzájomných rokovaniach.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup k objektom a umožní mu vykonávať práce v
pracovných dňoch.
8. Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť
záujmy a majetok objednávateľa a tretí
9. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu rámcovej dohody postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto rámcovej
dohody. ch osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na
okolie.
Článok VI.
Odovzdanie prác, chyby prác a záručná doba
1. Záručná doba na dodané práce a dodávky je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho
odovzdania a prevzatia predmetu tejto dohody.
2. Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a
povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady v najkratšom technicky možnom
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termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady prác uplatní bezodkladne po jej
zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto rámcovej
dohody.
3.

Zmluvné strany sú povinné každú reklamáciu vád predmetu rámcovej dohody urýchlene prerokovať a
dohodnúť opatrenia na ich odstránenie. Ak nebolo dohodnuté inak, platí 15 dňová lehota na
odstránenie vád, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení reklamácie. Nedodržanie lehoty
pre odstránenie vád podlieha zmluvnej pokute 10,- € za každý deň omeškania.

4. V prípade mimoriadne závažného porušenia zhotoviteľových povinností, podľa tejto rámcovej
dohody, má objednávateľ právo od nej odstúpiť s tým, že zhotoviteľovi nahradí len výdavky
preukázateľne vynaložené na zlepšenie kvality realizovaných prác.
Článok VII.
Zmluvná pokuta
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného odovzdania prác
objednávateľovi vo výške 0,05 % z ceny prác za každý deň omeškania.
2. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou platby za odovzdané práce má
zhotoviteľ právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý
kalendárny deň omeškania.
Článok VIII.
Ostatné ustanovenia
1. Objednávateľ a zhotoviteľ 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 dohody.
2. Pre práva a záväzky tejto rámcovej dohody platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka,
pokiaľ nie sú v tejto rámcovej dohode dohodnuté inak.
3. V prípade porušenia zmluvných záväzkov nedodržaním podstatných kvalitatívnych a dodacích
podmienok v zmysle tejto rámcovej dohody má objednávateľ právo odstúpiť od tejto rámcovej
dohody.
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto rámcovej dohody je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán.
5. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá
objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
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6. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ
súhlasí so zverejnením tejto rámcovej dohody na internetovej stránke objednávateľa. Táto rámcová
dohoda účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto
skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v rámcovej dohode v
článku I.
7. Táto rámcová dohoda obsahuje:
prílohu č. 1 – Rozpočet

V Humennom, dňa 07.05.2019

V Kvakovciach, dňa ...........................

---------------------------------zhotoviteľ
Ing. Miroslav Pažur
konateľ

--------------------------------objednávateľ
Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce
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Príloha č. 1 – Rozpočet
časť B: Betónová úprava miestnych komunikácií

p.č.

názov položky

m.
j.

počet
m. j.

cena v € bez
DPH za m. j.

1.

Očistenie existujúceho povrchu cesty

m2

4500

0,15

2

príprava (vyrovnanie, dosypanie)
podkladu štrkodrvou 0-32 mm

t

280

12,50

t

280

12,10

t
m2

150
450

14,70
1,35

m3

540

79,00

m2

4500
4500
1350

2,70
2,40
0,85

3
4
6

príprava (vyrovnanie, dosypanie)
podkladu štrkodrvou 0-63 mm
obsyp krajníc štrkodrvou 16-32 mm
Debnenie a oddebnenie

Kryt betónový CBIII, stupeň
konzistencie S3, kamenivo D
8 kari výstuž 20x20 cm, hr. 4 mm
9 povrchová úprava - zdrsnenie betónu
10 dilatácie pri priemernej hrúbke 12 cm
7

V Humennom, dňa 07.05.2019

m2
m

V Kvakovciach, dňa ...........................

---------------------------------zhotoviteľ
Ing. Miroslav Pažur
konateľ

--------------------------------objednávateľ
Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce
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