RÁMCOVÁ DOHODA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC
uzatvorená podľa § 83 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Článok I.
Strany rámcovej dohody
1.1

Objednávateľ:
Názov:
Ulica, číslo:
PSČ, obec:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie
Zriaďovateľ:

Technické služby mesta Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Ing. Tomáš Klimo
00186 864
SK202 121 2545
SK95 0200 0000 0013 8655 7753
Mesto Svit a uznesením MsZ č. 70/1991 zo dňa
24.10.1991 zriadil TS Mesta Svit ako
príspevkovú organizáciu

(ďalej len „objednávateľ“)
1.2

Zhotoviteľ:
Názov:
Ulica, číslo:
PSČ, obec:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie
Reg. č.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

WINDAYCUP s.r.o.
Levočská 866
058 01 Poprad
Michal Kotrady
47466049
2024055209
SK12 0200 0000 0038 2531 6951
Oddiel: Sro, Vložka číslo:30250/P
Článok II.
Preambula

2.1

Rámcová dohoda sa uzatvára na základe verejného obstarávania postupom podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pod názvom „Drobné stavebné práce“. Rámcová dohoda
určuje podmienky zadávania predmetu zákazky rámcovej dohody počas jej platnosti a
účinnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej
dohody. Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej
dohody.
Článok III.
Predmet rámcovej dohody

3.1

Predmetom tejto rámcovej dohody je stanovenie podmienok uzatvárania čiastkových
zmlúv o dielo alebo čiastkových objednávok zmluvnými stranami za účelom
vykonávania stavebných prác, ako práce, ktoré budú objednávateľom najčastejšie
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3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8

zadávané v predpokladanom objeme do 149 000,00 € bez DPH. Celkový objem
prevedených prác závisí od výšky finančných prostriedkov pridelených v rozpočte
objednávateľa na tieto práce počas platnosti tejto rámcovej dohody.
Zhotoviteľ sa touto dohodou zaväzuje vykonať pre objednávateľa potrebné stavebné
práce a objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu za dielo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri
dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby a touto
zmluvou.
V prípade, že zhotoviteľ prejaví úmysel zabezpečiť časť diela subdodávateľmi, ich
identifikačné údaje, predmet a podiel subdodávky tvoria prílohu č. 1 tejto rámcovej
dohody.
V prípade, že zhotoviteľ prejaví úmysel zabezpečiť časť diela subdodávateľmi pri
plnení čiastkových objednávok alebo zmluvy o dielo, identifikačné údaje, predmet
a podiel subdodávky, budú tvoriť neoddeliteľnú prílohu objednávky alebo zmluvy o
dielo.
Zmenu subdodávateľa môže zhotoviteľ uskutočniť iba po predchádzajúcom schválení
objednávateľom. Zmenou subdodávateľa nesmie dôjsť k porušeniu ustanovení tejto
zmluvy.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať predmetné dielo
podľa tejto rámcovej dohody.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie
orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela
objednávateľom podľa čl. VIII. tejto rámcovej dohody.
Článok IV.
Čas a miesto dodania

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Predmet tejto rámcovej dohody bude zhotoviteľ plniť na základe písomných alebo
elektronických čiastkových objednávok objednávateľa v súlade s touto rámcovou
dohodou podľa požiadaviek objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nastúpi na výkon práce, ktorá bude predmetom čiastkovej
zmluvy o dielo (objednávky) do 3 dní od podpisu čiastkovej zmluvy o dielo
(objednávky). Termín ukončenia prác bude dojednaný pri každej čiastkovej zmluve
o dielo zvlášť, vzhľadom na rozsah a obsah predmetu čiastkovej zmluvy o dielo
(objednávky).
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia určenom podľa bodu
4.2 tejto rámcovej dohody, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom
termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v bode 4.2 tejto rámcovej dohody, dohodnú
zmluvné strany formou písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou
predmetnej čiastkovej zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nastúpi na výkon prác v prípade mimoriadnej udalosti
(havarijného stavu) do 4 hodín od telefonického nahlásenia mimoriadnej udalosti, ktorá
bude potvrdená písomnou objednávkou.
Miestom plnenia budú jednotlivé objekty v správe objednávateľa: Technické služby
mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, ktoré budú upresnené v konkrétnych
objednávkach a čiastkových zmluvách o dielo.

Strana 2 z 10

Článok V.
Cena a platobné podmienky
5.1
5.2

Cena za predmet rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna ku
dňu podpisu tejto rámcovej dohody a je stanovená v eurách (€).
Cena je dohodnutá nasledovne:
Cena za stavebné práce bez DPH podľa cenníka zhotoviteľa v čase uskutočnenia
stavebných prác (mínus) zľava vo výške 5,0 %
Cena za lesnícke práce bez DPH podľa cenníka zhotoviteľa v čase uskutočnenia
stavebných prác (mínus) zľava vo výške 5,1 %
Cena na osobohodinu bez DPH v čase uskutočnenia stavebných prác (mínus) zľava
vo výške 5,1 %

5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

Faktúry za predmet rámcovej dohody budú zaslané k preplateniu na adresu: Technické
služby mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32 Svit.
Právo fakturovať dohodnutú cenu za dielo vzniká zhotoviteľovi po vykonaní
konkrétneho diela realizovaného na základe objednávky alebo zmluvy o dielo dňom
vykonania práce.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa. Faktúry
budú preplácané výhradne prevodným príkazom.
Faktúry zasielané objednávateľovi musia obsahovať všetky stanovené náležitosti
v súlade so zákonom o účtovníctve a musia byť spôsobilým daňovým dokladom.
Zhotoviteľ zašle faktúru na preplatenie vždy s 1 kópiou a potvrdenou zápisnicou
z preberacieho konania zo strany preberajúceho zástupcu objednávateľa.
Cenu za predmet rámcovej dohody je možné meniť len písomnou dohodou obidvoch
zmluvných strán a to:
a) zmenou colných predpisov, ktoré majú vplyv na ceny podľa rámcovej dohody,
b) zmenou daňových predpisov.
V čiastkových zmluvách, vo faktúrach a dodacích listoch sa bude musieť uvádzať
jednotné a presné pomenovanie názvu stavebných prác. Pokiaľ zhotoviteľ túto zásadu
nedodrží, budú doklady vrátené na prepracovanie a tým zaniká povinnosť objednávateľa
uhradiť vrátenú faktúru až do doby jej prepracovania.
Objednávateľ môže zhotoviteľovi vrátiť vystavenú faktúru v prípadoch, keď neobsahuje
náležitosti podľa bodu 5.6 tejto rámcovej dohody alebo obsahuje nesprávne, neúplné
údaje alebo neprávne stanovenie ceny. Objednávateľ musí vrátiť faktúru do dátumu jej
splatnosti, inak je v omeškaní.
Článok VI.
Rozsah prác

6.1

Rozsah a špecifikácia prác bude upresňovaná podľa skutočných potrieb objednávateľa
počas platnosti tejto rámcovej dohody. Jednotlivé zákazky budú realizované na základe
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objednávky a formou uzatvárania konkrétnych zmlúv o dielo na objekty v správe
Technických služieb mesta Svit.
Článok VII.
Spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv
7.1 V prípade potreby objednávateľ vyzve zhotoviteľa k vykonaniu obhliadky priestorov,
v ktorých je potrebné vykonať stavebné práce, za účelom vyšpecifikovania predmetu
zmluvy a ostatných, k riadnemu vykonaniu diela potrebných technických požiadaviek.
Na základe takéhoto upresnenia predmetu diela dôjde k predloženiu cenovej ponuky za
dielo, odsúhlaseniu ceny za dielo a vystaveniu objednávky.
7.2 Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa (podrobný výkaz výmer) sa stane
prílohou čiastkovej zmluvy.
7.3 Čiastkové zmluvy o dielo sa budú uzatvárať iba v období platnosti tejto rámcovej
dohody v zmysle čl. XIV.
Článok VIII.
Zodpovednosť za škody a záručné podmienky
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7

8.8

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto rámcovej dohody bude zhotovený v súlade
s ustanoveniami tejto rámcovej dohody a s technickými normami, ktoré sa na dielo
vzťahujú. Záručná doba predmetu čiastkovej zmluvy o dielo je 60 mesiacov a začína
plynúť dňom prevzatia riadne ukončeného diela.
Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1 tohto článku
rámcovej dohody.
Komplexným splnením diela pre účely počítania záručnej lehoty sa rozumie prevzatie
predmetu čiastkovej zmluvy objednávateľom s vyznačeným dňom podpísania zápisu
z preberacieho konania obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a
zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela, najneskôr do 5 pracovných dní odo
dňa oznámenia vady zhotoviteľovi.
Vady diela, ktoré sú viditeľné už pri preberacom konaní, je objednávateľ povinný
uviesť do zápisu z preberacieho konania. Ostatné vady je objednávateľ povinný
písomne oznámiť zhotoviteľovi diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil,
najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v bode 8.1., ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.
Nároky objednávateľa pri vadách diela:
- odstúpiť od zmluvy,
- požadovať poskytnutie plnenia k akému je zhotoviteľ povinný v zmysle tejto rámcovej
dohody,
- požadovať odstránenie vád „predmetu dohody“, resp. v samotnom konaní požadovať
náhradu vzniknutej škody (voľbu spôsobu objednávateľ zhotoviteľovi oznámi
v písomnej reklamácii).
V prípade reklamácie „predmetu dohody“ sa postupuje podľa prísl. ustanovení
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov.
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Článok IX.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
9.1
9.2

9.3
9.4

Zhotoviteľovi vzniká právo účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v súlade
s ustanovením § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka platným v čase uzavretia rámcovej
dohody za každý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry.
V prípade nevykonania „predmetu dohody“ v dohodnutej dodacej lehote alebo
neodstránenie vád diela podľa bodu 8.5 vzniká objednávateľovi právo účtovať
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela za každý začatý deň
omeškania.
Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto rámcovej dohode nie je dotknutý nárok
zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku
zmluvnej pokuty.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto rámcovej dohode
považujú za primerané.
Článok X.
Vyššia moc

10.1 Zmluvné strany stanovia, že ich zodpovednosť za čiastočné alebo úplné nesplnenie
podmienok tejto rámcovej dohody je vylúčená v prípade, ak sa tak stalo v dôsledku
vyššej moci. Zmluvná strana, ktorej sa dôsledok vyššej moci týka, je povinná splniť
všetky záväzky z tejto rámcovej dohody akonáhle účinky vyššej moci pominú. Všetky
lehoty vyplývajúce z tejto rámcovej dohody sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci.
Zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka je povinná jej výskyt a zánik bez zbytočného
odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
10.2 Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť (ďalej tiež „okolnosť vyššej moci“) sa považuje
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení
jej zmluvných povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana
túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku
záväzku túto prekážku predvídala.
10.3 Okolnosťami vyššej moci budú prekážky, ktoré nemohli zmluvné strany objektívne
odvrátiť a prekonať, a ich vznik predvídať, ako napr.: živelné pohromy, poveternostné
podmienky sťažujúce alebo znemožňujúce plnenie rámcovej dohody, neočakávané
prerušenie dodávky elektrickej energie v trvaní viac ako 6 hodín, zmena právnych
predpisov, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú plnenie podľa tejto rámcovej
dohody, vojnový stav a pod. Za okolnosť vyššej moci sa nepovažuje hospodárska
situácia zmluvnej strany.
Článok XI.
Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa
11.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ prevziať stavenisko
v termíne uvedenom v čiastkovej zmluve o dielo.
11.2 Zhotoviteľovi bude umožnený prístup do priestorov objednávateľa, v ktorých je
potrebné previesť objednanú prácu. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru
staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné označenie výstražnými
tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl.
Obchodného zákonníka.
11.3 Pri používaní príjazdových ciest a komunikácii určených na príjazd na miesto plnenia
čiastkovej zmluvy je zhotoviteľ povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo
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všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa a zodpovedá
za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
11.4 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu čiastkovej zmluvy o dielo je povinný dodržiavať
predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na
ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy
vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom
rozsahu.
11.5 Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať
také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem
platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené
projektom stavby.
11.6 Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru Ľubomíra Čubana, č. mobilu:
0908 026 566 a číslo oprávnenia: EČ: 10020 20 v plnom rozsahu práv a povinností
počas celej doby výstavby.
11.7 Zhotoviteľ poveruje pre styk s technickým dozorom objednávateľa svojho
stavbyvedúceho Michal Kotrady, č. tel.: 0948400360, EČ: 03949 10 a zástupcu
stavbyvedúceho Michal Babej , č. tel.: 0917346977, EČ: 00112 10
11.8 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ,
bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3.
osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú,
alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela
do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je
objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného alebo odpočítať
si z čiastky fakturovanej zhotoviteľom.
11.9 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať práce na realizácii diela a v prípade, že zistí
nedostatky, alebo že vykonávané práce nie sú v súlade s dohodnutým postupom
a podmienkami či už rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy, je oprávnený požiadať
zhotoviteľa o odstránenie vadného plnenia. Ak tak zhotoviteľ neurobí, ani v primeranej
lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému
porušeniu dohody, je objednávateľ oprávnený od dohody odstúpiť.
11.10 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu,
ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a
v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
Článok XII.
Odovzdanie a prevzatie diela
12.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude
odovzdávať ako celok.
12.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej správy.
12.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. III. tejto rámcovej
dohody, resp. že na špeciálne práce a dodávky má zabezpečených oprávnených
subdodávateľov.
12.4 Zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení
objednávateľom.
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12.5 Na zrealizované stavebné práce zhotoviteľ predloží príslušné atesty a certifikáty od
zabudovaných materiálov a výrobkov, vykoná príslušné skúšky v rozsahu STN
a zabezpečí všetky ďalšie doklady súvisiace s vykonanými prácami.
12.6 Odovzdanie a prevzatie diela bude prevedené na preberacom konaní na základe zápisu z
preberacieho konania a bude vykonané povereným zástupcom zhotoviteľa
a objednávateľa, ktorými sú:
za objednávateľa: Ing. Klimo, riaditeľ TS mesta Svit alebo ním poverený pracovník
za zhotoviteľa: Michal Kotrady
12.7 O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spísať preberací
protokol v 4 - och vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotoveniach dostanú obe zmluvné
strany. Preberací protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán. Preberací protokol bude obsahovať najmä: základné údaje o diele,
zhodnotenie akosti zhotoveného diela, súpis zistených vád a nedorobkov, lehoty na
odstránenie vád a nedorobkov, zoznam odovzdávaných dokladov, prehlásenie
zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá,
podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, konštatovanie, že dňom odovzdania a
prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, termín, do ktorého je
zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, prehlásenie objednávateľa, že umožní
zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do odstránenia vád a nedorobkov.
12.8 Predmet zmluvy sa považuje za splnené dielo jeho riadnym, včasným a úplným
ukončením bez vád a nedorobkov a odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím
objednávateľom, a to len vo forme písomného preberacieho protokolu podpísaného
podľa bodu 7 tohto článku rámcovej dohody. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo
aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a
nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto
vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom,
v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich
nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, pričom pre tento prípad platia
primerane ustanovenia bod 10 tohto článku rámcovej dohody.
12.9 Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi pre
ktoré toto dielo neprevzal zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a
nedorobky riadne a včas, t. j. spôsobom, za podmienok a v lehotách oznámených
objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a
nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa pričom
pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto článku rámcovej dohody.
12.10 Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je
zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne.
12.11 Ak objednávateľ zistí, že kvalita realizovaných výkonov alebo používaného materiálu
zhotoviteľom pri realizácii diela je v rozpore s rámcovou dohodou alebo že výkony
podľa cenovej špecifikácie prác a výkonov zhotoviteľa sú celkom alebo sčasti
nesplnené alebo nevykonané, je objednávateľ oprávnený po písomnom upozornení
zhotoviteľa primerane znížiť cenu diela až o 10% z celkovej ceny diela. Objednávateľ je
povinný pred týmto postupom poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie
týchto nedostatkov. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky v realizácii diela v primeranej
lehote, objednávateľ písomne oznámi zníženie ceny diela o primeranú čiastku v zmysle
tohto článku rámcovej dohody a zhotoviteľovi zaplatí túto pomerne zníženú čiastku na
základe faktúry. Nárok na náhradu škody, ktorá by objednávateľovi vznikla, týmto nie
je dotknutý.
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Článok XIII.
Prechod vlastníckeho práva
13.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu čiastkovej zmluvy
o dielo prechádza na objednávateľa dňom prevzatia a odovzdania diela. V prípade
zistenia vád prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa až dňom ich
odstránenia.
13.2 Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva
objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba
zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a zhotoviteľ
naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.
Článok XIV.
Trvanie a záväznosť rámcovej dohody
14.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov.
14.2 V prípade, že plnením predmetu tejto dohody bude dosiahnutý finančný limit 149 000,€ bez DPH platnosť a účinnosť tejto rámcovej dohody končí aj keď ešte neuplynula
doba, na ktorú bola táto rámcová dohoda uzatvorená.
14.3 Pred uplynutím lehoty stanovenej v bode 14.1 je možné rámcovú dohodu ukončiť:
a)
písomnou dohodou zmluvných strán,
b)
písomnou výpoveďou z dôvodu porušenia ustanovení tejto rámcovej dohody
druhou zmluvnou stranou s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začne plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
c)
písomnou výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou
lehotou 1 mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede predávajúcemu.
14.4 V prípade viacnásobného opakovaného neplnenia predmetu tejto rámcovej dohody zo
strany predávajúceho na základe čiastkovej objednávky si objednávateľ
vyhradzuje
právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody dňom doručenia oznámenia o odstúpení
predávajúcemu.
Článok XV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
15.1 Túto rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných
dodatkov, odsúhlasených oboma stranami rámcovej dohody.
15.2 Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou neupravené, sa riadia
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
15.3 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá
strana rámcovej dohody obdrží jeden výtlačok.
15.4 Táto rámcová dohoda je platná odo dňa jej podpísania oboma stranami rámcovej
dohody a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
kupujúceho.
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15.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, že
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich
slobodnej vôli.
15.6 Súčasťou tejto rámcovej dohody sú:
Príloha č. 1 – Zoznam subdodávateľov (v prípade ak ich zhotoviteľ plánuje použiť)

Vo Svite, dňa 30. 06. 2017

v. r.
......................................................
Objednávateľ

Vo Svite, dňa 30. 06. 2017

v. r.
............................................................
Zhotoviteľ
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Príloha č. 1 – Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno
alebo názov (meno
a priezvisko) a adresa
pobytu alebo sídlo
subdodávateľa
1.
2.
3. atď.
SPOLU

IČO alebo dátum
narodenia
subdodávateľa

Predmet
subdodávok

Podiel
predpokladaných
subdodávok v %

V ___________________ dňa _______________________

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
........................................................
........................................................
........................................................

_____________________________________________
Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača
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