Rámcová dohoda
uzatvorená podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka za účelom uskutočnenia stavebných prác pod názvom: „Výmena
plastových výrobkov a servisné práce“.
Čl. I
Zmluvné strany
Odberateľ

Stredná zdravotnícka škola Poprad

Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Levočská 5, 058 50 Poprad
Mgr. Miroslav Bednár, riaditeľ školy
00606791
2020651732
Štátna pokladnica
7000513457/8180
052/7722704
052/7721145
skola@szspp.sk

ďalej iba " odberateľ "
Dodávateľ

Igor Kroták - IČKO

Štatutárny orgán
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spoj.
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

Igor Kroták
37241761
1045162415
neplatca
nBank S.A.
IBAN: SK48 8360 5207 0042 0411 4331
0944/568 111
okennyservis@gmail.com

ďalej iba " dodávateľ "
Čl. II
Preambula
Rámcová dohoda sa uzatvára na základe verejného obstarávania postupom pre zákazku s
nízkou hodnotou pod názvom „Výmena plastových okien, dverí a servisné práce“.
Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti,
najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová
dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody.

Čl. III
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať „Výmena plastových okien
dverí a servisné práce“ podľa prílohy č. 1 - Špecifikácia zákazky na základe objednávok
zodpovednej osoby odberateľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy („ďalej
len práce“) a záväzok odberateľa prevziať uskutočnené práce a zaplatiť kúpnu cenu a to
v súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a podmienkami dohodnutými v tejto
zmluve.
2. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce v množstve a termínoch
špecifikovaných v jednotlivých objednávkach na Strednej zdravotníckej škole
v Poprade, Levočská 5, 058 50 Poprad.
Čl. IV
Cena a platobné podmienky
1. Cena prác je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a na základe úspešnej účasti vo verejnej súťaži vypísanej kupujúcim.
2. Cena za jednotlivé práce je uvedená v prílohe č. 1- Technická špecifikácia výrobkov
a servisných prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Každé navýšenie cien
za plastové výrobky (podložené zmenami cien vstupov dodávateľa, alebo zmenou
špecifikácie) bude akceptované po dohode obidvoch strán Všetky ceny uvedené v
tejto zmluve sú uvedené vrátane DPH, pokiaľ je dodávateľ platcom DPH. Zmluvná
cena obsahuje všetky náklady predávajúceho na miesto uskutočnenia stavebných prác v
mieste určenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za tovar dodaný na základe objednávok
môže byť do výšky 30 000 Eur bez DPH za rok po dobu trvania zmluvy, okrem
nepredvídaných ekonomických okolností, ktorou je aj všeobecný rast cien, vyšší ako 5%
(oficiálne informácie Štatistického úradu). Cena je stanovená na základe oceneného
Zoznamu druhov tovarov a prác, ktorý je nedeliteľnou súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1Technická špecifikácia výrobkov a servisných prác
4. Objednávateľ poskytne dodávateľovi zálohy.
5. Kúpnu cenu za skutočne prevzaté práce zaplatí odberateľ dodávateľovi na základe faktúry
s náležitosťami daňového dokladu na účet dodávateľa uvedený v Čl. I tejto zmluvy a to do
14 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi.
6. Súčasťou faktúry podľa bodu 5. tohto článku musí byť aj Preberací protokol podpísaný
odberateľom.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 4 a bodu 5 tohto článku, je
odberateľ oprávnený faktúru vrátiť dodávateľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti. Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu začína plynúť
nová 14 dňová lehota splatnosti.
8. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu
objednávateľa.
9. Fakturačné miesto odberateľa je uvedené v Čl. I tejto zmluvy.
10. Dodávateľ môže najmä s ohľadom na momentálnu situáciu na trhu, v čase celoplošnej
realizácie akcií na podporu predaja, stanovením dlhodobo nízkych cien na vybrané druhy
tovarov - poskytnúť kupujúcemu nižšiu cenu, ako je uvedené v ponukovej cene.

	
  

Čl. V
Všeobecné podmienky
1. Pri vykonávaní činností spojených s realizáciou predmetu zmluvy vystupuje dodávateľ ako
samostatný právny subjekt a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov
súvisiacich s jeho činnosťou.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že uskutočnené práce nebudú mať žiadne nedostatky a tovar bude
označený v zmysle platných právnych noriem.
3. Dodávateľ poskytne na uskutočnené práce záruku zodpovedajúcu dobe použiteľnosti.
4. Odberateľ nadobudne vlastnícke práva k predmetu kúpy dňom prevzatia uskutočnených
prác.
5. Dodávateľ je povinný odberateľovi preukázať, doklad o oprávnení podnikať alebo
potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci predávajúceho na uskutočnenie prác obdobného charakteru ako je predmet
obstarania. Kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo kópia z
iného než živnostenského registra, vydaného podľa osobitných predpisov je
neoddeliteľnou prílohou č. 2 tejto zmluvy a certifikáty o odbornej spôsobilosti vykonávať
servisné práce.
8. V prípade ak dodávateľ počas doby trvania tejto zmluvy stratí oprávnenie podnikať na
uskutočnenie prác, je odberateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
Čl. VI
Dodacie podmienky
1. Množstvo a druh prác budú bližšie špecifikované odberateľom alebo inou osobou
poverenou štatutárnym zástupcom odberateľa.
2. Objednávku odberateľ oznámi dodávateľovi najneskôr 21 dní pred termínom realizácie
prác.
3. Objednávku je odberateľ oprávnený oznámiť dodávateľovi vo forme e-mailu, faxom,
poštou, telefonicky alebo osobne prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho.
4. Miestom dodania je: Stredná zdravotnícka škola v Poprade, Levočská 5, 058 50 Poprad.
5. Pri odovzdaní uskutočnených prác je dodávateľ povinný predložiť odberateľovi Preberací
protokol.
6. Odberateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie uskutočnených prác, ktoré nebudú spĺňať
kritéria podľa tejto zmluvy a príslušných zákonov. Odberateľ je oprávnený odmietnuť
prevzatie prác aj v prípade, že nie je dodržané požadované množstvo prác.
7. Dodanie tovaru do miesta dodania určeného v objednávke zabezpečí dodávateľ na vlastné
náklady.
Čl. VII
Trvanie a záväznosť rámcovej dohody
1. Rámcová dohoda sa uzatvára od 1.12.2014 do: 31.12.2017.
2. V prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daného druhu prác, zmluvný vzťah pre
daný druh prác končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď ešte neuplynula
doba, na ktorú bola táto rámcová dohoda uzavretá.
3. Pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 je možné rámcovú dohodu ukončiť:
	
  

