RÁMCOVÁ ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný
zákonník) v znení neskorších predpisov
Článok I
Zmluvné strany
1. Poskytovateľ:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. ú.:
Mobil:
E-mail:

2. Objednávateľ:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. ú.:
Tel.:
Mobil:
Fax:
E-mail:
Internetová stránka:

Ing. Sylvia Slavkovská
Slov Nár. Povstania 482/18, 059 01 Spišská Belá
Ing. Sylviou Slavkovskou
44035934
1071502630
neplatca DPH
Všeobecná úverová banka, a.s.
2093497958/0200
IBAN: SK5002000000002093497958
0944 167 675
sylvia.slavkovska@gmail.com

Obec Plaveč
Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč
Ing. Štefanom Murckom, starostom obce
00330116
2020698768
neplatca DPH
Všeobecná úverová banka, a.s.
13228602/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 1322 8602
052 4921 783
0905 384 389
052 4921 711
starosta.plavec@slnet.sk
www.plavec.sk

Článok II
Preambula
1. Podkladom pre uzatvorenie rámcovej zmluvy sú súťažné podklady a ponuka úspešného uchádzača
zo dňa 10.06.2015 predložená v rámci verejného obstarávania zákazky na poskytnutie služby s
názvom „Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč“, podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Článok III
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa na základe čiastkových
objednávok poskytnutie služieb v zmysle špecifikácie a ponukovej ceny uvedenej v prílohe č. 1, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
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2. Nakoľko plánovaný rozsah plnenia nie je v súčasnosti možné presne určiť, len predvídať a je len
rámcový, nie je možné predmet zákazky – rozsah a obsah predmetu plnenia definovať konkrétnym
rozsahom požadovaných činností počas trvania tohto zmluvného vzťahu.

Článok IV
Spôsob plnenia predmetu zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy definovaný v Článku III tejto zmluvy na základe
čiastkových objednávok zaslaných objednávateľovi a potvrdených poskytovateľom.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi poskytne potrebnú súčinnosť pre riadne poskytnutie
služieb.
3. Pri plnení zmluvy a čiastkových objednávok sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať všeobecne
záväzné predpisy a dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť prvotnými podkladmi objednávateľa,
jeho pokynmi, zápismi a dohodami zmluvných strán uzatvorenými na štatutárnej úrovni, vyjadreniami
verejnoprávnych orgánov a organizácií a pod.. Objednávateľ je plne zodpovedný za podklady
poskytnuté poskytovateľovi.
4. Odbornú činnosť je poskytovateľ povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou
a v súlade so záujmami objednávateľa, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi.
Článok V
Čas plnenia
1. Objednávateľ stanovuje, že plnenie predmetu tejto zmluvy bude:
- v trvaní max. 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, alebo
- v celkovom maximálnom finančnom rozsahu požadovaných služieb, ktorý bude v hodnote do
2 400,00 € (konečná cena neplatcu DPH) počas trvania tohto zmluvného vzťahu, v závislosti od toho,
čo nastane skôr.
2. Začiatok poskytnutia čiastkovej služby nastáva v termíne uvedenom v príslušnej čiastkovej
objednávke na vypracovanie príslušnej časti strategického dokumentu. Koniec poskytnutia čiastkovej
služby nastáva protokolárnym odovzdaním vypracovanej časti dokumentu.
3. Dodržanie čiastkových termínov na splnenie požadovaných činností je závislé od riadneho
a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nebude poskytovateľ v omeškaní so splnením povinnosti
splniť predmet zmluvy v dohodnutom termíne.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, poskytne spoluprácu pri
zabezpečovaní podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk podmieňujúcich
spracovanie dokumentu, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupôsobenie poskytne poskytovateľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu
si zmluvné strany dohodnú v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže
objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. Strany sa môžu dohodnúť na tom, že takéto práce alebo
činnosti zabezpečí poskytovateľ za osobitnú, vzájomne dohodnutú úhradu.
Článok VI
Cena a platobné podmienky
1. Konečná cena za konkrétny požadovaný rozsah služieb v zmysle Článku III, bod 1 a 2 tejto zmluvy
bude objednávateľom vykalkulovaná a stanovená v čiastkovej objednávke, na základe zmluvnými
stranami prerokovaného a vzájomne odsúhlaseného počtu hodín potrebných na uskutočnenie
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príslušného rozsahu služieb a ponukovej jednotkovej ceny 24,00 € (konečná cena pre neplatcu
DPH)/ hod. výkonu požadovaných činností v súlade s ustanoveniami zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok ani zálohu. Za konkrétne požadované
čiastkové plnenie predmetu zmluvy má poskytovateľ právo na čiastkovú fakturáciu – podrobnosti budú
dohodnuté v príslušnej čiastkovej objednávke.
3. Okrem dohodnutej odplaty uhradí objednávateľ poskytovateľovi po vzájomnom odsúhlasení
náklady poskytovateľa, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku nad rámec tejto zmluvy, resp.
čiastkovej objednávky, napr. náklady na kopírovanie a skenovanie potrebných dokumentov, náklady
na poštovné, ktoré sú v priamej súvislosti s predmetnými činnosťami. Náklady na toto poštovné si
bude hradiť objednávateľ alebo ho poskytovateľ prefakturuje objednávateľovi, čo bude podložené
fotokópiami podacích lístkov a pod..
4. Faktúry budú splatné do 30 dní odo dňa ich vystavenia.
5. V prípade, že predmet zmluvy, resp. plnenie na základe čiastkovej objednávky bude musieť byť
akoukoľvek vinou objednávateľa zrušený alebo dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy
z dôvodov na strane objednávateľa, bude poskytovateľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo
odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku
dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny v príslušnej čiastkovej
objednávke, prípadne uhradí poskytovateľovi príslušnú dojednanú čiastkovú cenu za zrealizovanú
činnosť v plnej výške.
6. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy s poskytovateľom, v prípade, ak:
a) nedôjde k realizácii objednávky v zmysle zmluvných podmienok za cenu uvedenú v Prílohe č. 1
tejto zmluvy do 1 mesiaca od obdržania objednávky. V takom prípade poskytovateľovi začína plynúť
mesačná výpovedná lehota deň nasledujúci po uplynutí mesačnej doby na realizáciu objednávky.
b) poskytovateľ oznámi objednávateľovi, že nie je schopný realizovať objednávku v zmysle zmluvných
podmienok za cenu uvedenú v Prílohe č. 1. V takomto prípade poskytovateľovi začína plynúť mesačná
výpovedná lehota odo dňa písomného oznámenia objednávateľovi.
Článok VII
Zodpovednosť za vady, záruka
1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že záležitosti objednávateľa dohodnuté touto zmluvou sú
zabezpečené podľa tejto zmluvy a následných čiastkových objednávok.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na
ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
3. Objednávateľ je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti najneskôr do dvoch rokov
odo dňa jej splnenia. Reklamáciu je povinný uplatniť bezodkladne a to písomnou formou,
4. Objednávateľ má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene reklamovaného
nedostatku alebo vady plnenia. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.
Článok VII
Zmena záväzku
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keby sa po uzatvorení tejto
zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo uplatní nové
požiadavky na poskytovateľa Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde
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k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia dohodnutého v tejto zmluve, resp.
v následných čiastkových objednávkach.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že objednávateľ uhradí poskytovateľovi náklady v preukázanej
výške na vykonané činnosti, ktoré vznikli poskytovateľovi tým, že objednávateľ ani v dodatočnej
lehote, primeranej záväzku, nesplnil svoju povinnosť poskytnúť spolupôsobenie v dohodnutom
rozsahu, a poskytovateľ na základe toho od zmluvy odstúpil. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa
na náhradu škody vzniknutej porušením povinností objednávateľa.
Článok VIII
Všeobecné dojednania
1. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôľu uzavrieť túto
zmluvu prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiaden z jej účastníkov nekonal v tiesni,
omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Na ostatné, touto zmluvou neupravené vzťahy sa primerane použijú príslušné ustanovenia zákona
č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka).
3. Túto zmluvu je možné meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán a to písomne, formou
dodatku k tejto zmluve.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých obdrží každá strana po dvoch
vyhotoveniach.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, prípadne v centrálnom registri
zmlúv.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým
pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak
súhlasu s touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú.
V Spišskej Belej, dňa ............

V Plavči, dňa ...............................

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

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

Ing. Sylvia Slavkovská
Poskytovateľ

Ing. Štefan Murcko
objednávateľ
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