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Evidenčné č. zmluvy poskytovateľa:
Evidenčné č. zmluvy objednávateľa:

RÁMCOVÁ ZMLUVA NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
(ďalej len „zmluva“)
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov
Čl. 1.
Zmluvné strany
1. Poskytovateľ: Zdeno Baláž - GEODET
Nová Ľubovňa 364, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO:
14 315 050
DIČ:
1023343068
IČ DPH:
nie je platca DPH
( ďalej len „poskytovateľ“ )
2. Objednávateľ: Obec Plaveč
Obecný úrad Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč,okr. Stará Ľubovňa
Zastúpený:
Ing. Štefan Murcko, starosta obce
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Murcko
v technických veciach: Ing. Štefan Murcko
IČO:
00 330 116
DIČ:
2020698768
IČ DPH:
neplatca DPH
( ďalej len „objednávateľ“ )
Čl. 2.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedených, pre objednávateľa, na jeho účet a jeho menom, vykoná „Geodetické práce
pre obec Plaveč“ v zmysle aktuálne platného zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“).
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dohodnutých činností zaplatí
poskytovateľovi odplatu vo výške dohodnutej v konkrétnej čiastkovej objednávke.
Čl. 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia
1. Zabezpečenie „Geodetické práce pre obec Plaveč“ v celkovom maximálnom rozsahu
požadovaných služieb v hodnote do 20 000,- € bez DPH počas trvania tohto zmluvného
vzťahu – max. 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Jedná sa o:
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a) vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku alebo stavby, ak právny stav
je totožný s registrom C KN,
b) vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku alebo stavby, ak právny stav
nie je totožný s registrom C KN,
c) vytvorenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena,
d) vytvorenie vytyčovacích elaborátov na vytyčovanie hraníc pozemku,
e) vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu,
f) vyhotovenie dokumentácie v mierke 1:100 na situačné a výškové zameranie objektu s
priľahlým územím.
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 zmluvného vzťahu.
3. Požiadavku na konkrétne geodetické práce (podľa bodu 1 tohto článku zmluvy) si na
základe vyššie uvedeného zmluvné strany dohodnú v čiastkovej objednávke.
Čiastková objednávka objednávateľa pre poskytovateľa bude obsahovať najmä:
- základné identifikačné údaje zmluvných strán
- podrobnú špecifikáciu požadovanej odbornej činnosti – napr. predmetu zákazky a pod.,
- termín plnenia,
- ponukovú cenu poskytovateľa – ako úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní v €
požadovanej činnosti,
- dohodu o prípadných čiastkových úhradách ceny celkom predmetu plnenia, na základe
čiastkového splnenia zákazky.
Súčasťou objednávky budú, ak je to možné, aj relevantné informácie a podklady potrebné
k splneniu požadovanej činnosti.
Čl. 4.
Spôsob splnenia predmetu zmluvy
1. Pri plnení tejto zmluvy a následných čiastkových objednávok sa poskytovateľ zaväzuje
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude
sa riadiť východzími 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 poskytnuté podklady
poskytovateľovi.
2. Geodetické práce je poskytovateľ povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a
odbornosťou a v súlade so záujmami objednávateľa, pokiaľ to nebude v rozpore
s platnými právnymi predpismi.
3. Predmet plnenia dohodnutý v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním činností, na
ktoré sa poskytovateľ zaviazal v Čl. 3. tejto zmluvy a to v celkovom maximálnom rozsahu
požadovaných služieb v hodnote do 20 000,- € bez DPH počas trvania tohto zmluvného
vzťahu, a to max. 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Čl. 5.
Čas plnenia
1. Objednávateľ stanovuje, že plnenie predmetu tejto zmluvy bude:
- v trvaní max. 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo
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v celkovom maximálnom finančnom rozsahu požadovaných služieb, ktorý bude
v hodnote do 20 000,- € bez DPH počas trvania tohto zmluvného vzťahu,
v závislosti od toho, čo nastane skôr.
-

2. Začiatok poskytnutia čiastkovej služby nastáva: okamžikom začiatku výkonu činností
poskytovateľom pre objednávateľa po nadobudnutí účinnosti konkrétnej čiastkovej
objednávky, v termínoch uvedených v príslušnej čiastkovej objednávke, prípadne bude
osobitne prerokovaný a to po pokyne objednávateľa a obdržaní všetkých podkladov
potrebných pre uskutočnenie prác.
3. Dodržanie čiastkových termínov na splnenie požadovaných činností podľa Čl. 3. tejto
zmluvy, uvedených v príslušných čiastkových objednávkach je závislé od riadneho
a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, resp. od
poskytnutia relevantných podkladov potrebných pre splnenie daného čiastkového
predmetu plnenia. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia
nebude poskytovateľ v omeškaní so splnením povinnosti splniť predmet zmluvy v
dohodnutom termíne.
Čl. 6.
Cena a platobné podmienky
1. Cena a konkrétnu požadovanú odbornú činnosť alebo odbornú pomoc v zmysle Čl. 3. tejto
zmluvy bude objednávateľom vykalkulovaná v objednávke.
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. Faktúry sú splatné do 21 dní odo dňa ich vystavenia.
Čl. 7.
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.
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Čl. 8.
Všeobecné dojednania
1. Túto zmluvu je možné meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán a to písomne, formou
dodatku k tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia
dôvodu, s výpovednou lehotou 1 mesiac po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obdrží každá strana po jednom
vyhotovení.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa, prípadne
v centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na
znak súhlasu s touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú.
V Novej Ľubovni
dňa: 20.02.2015

V Plavči
dňa: 20.02.2015

__________________________________
poskytovateľ
Zdeno Baláž

____________________________
objednávateľ
Ing. Štefan Murcko

