
Rámcová zmluva č. ZoD 96/2017-CS 

 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v 

znení neskorších predpisov. 

 

. 

 

I. Zmluvné strany 

1. Objednávateľ 

Názov : Obec Nižný Klátov 

adresa sídla: Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov 

Štatutárny zástupca: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka obce 

IČO: 00324507 

DIČ: 2021244896 

Bankové spojenie: 4721542/0200  

IBAN: SK58 0200 0000 0000 0472 1542 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  

Obchodný názov: Inžinierske stavby, a. s. 

Adresa sídla: Priemyselná 6, 042 45 Košice 

Zastúpený: predstavenstvo spoločnosti v zložení 

 Philippe Étienne Pierre Corbel – predseda predstavenstva 

 Éric Jean Charles Biguet – člen predstavenstva  

 Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva 

Osoba oprávnená  

Na podpis zmluvy: Ing. Milan Balážik, MBA, na základe plnej moci 

IČO:  31 651 402 

DIČ:  SK2020492111 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s.  

IBAN:  SK69 0200 0000 0000 0110 7512 

Kontaktná osoba: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo 

Tel.: 0904 703 584 

e-mail: marek.kozlay@iske.sk 



 2 

II. Preambula. 

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy bola ponuka vybraná objednávateľom ako 

najvýhodnejšia v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

III. Predmet zmluvy. 

1. Predmetom tejto zmluvy je zmluvný záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa na 

svoje náklady stavebné práce, ktorých predmetom je Oprava výtlkov na komunikáciách 

obce Nižný Klátov (ďalej len „predmet zmluvy“). 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví predmet zmluvy uvedený v čl. III 

ods. 1, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v dokumente Opis 

a technická špecifikácia predmetu zmluvy, uvedenom v prílohe č. 1 k zmluve, v cenách 

uvedených v ocenenom Zozname položiek predmetu zmluvy, uvedeného v prílohe č. 2 

k tejto zmluve a v rozsahu a čase uvedenom v čiastkových objednávkach vystavených 

objednávateľom.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

IV. Čas a miesto plnenia. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu od 15.07.2017 do 30.06.2018 alebo do dosiahnutia ceny 

za plnenie vo výške 14 900 EUR bez DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa predmet plnenia podľa čl. III tejto 

zmluvy v týchto lehotách:  

a) začiatok opravy pre celý rozsah uvedený v čiastkovej objednávke do 5 pracovných 

dní odo dňa doručenia čiastkovej objednávky, 

b) ukončenie opravy pre celý rozsah uvedený v čiastkovej objednávke do 5 

pracovných dní odo dňa začatia opravy, 

c) ukončenie opravy každého výtlku do 24 hodín odo dňa začatia jeho opravy. 

3. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dojednaného v tejto zmluve a vhodnosti aktuálneho počasia na 

zhotovenie stavebných prác uvedených v objednávke. Po dobu meškania objednávateľa 

s poskytnutím spolupôsobenia alebo v prípade počasia, ktoré nie je vhodné na 
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zhotovenie stavebných prác uvedených v objednávke, nie je zhotoviteľ v omeškaní so 

splnením povinnosti zhotoviť  predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

4. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy v mieste plnenia, ktorým sú komunikácie v obci Nižný 

Klátov, uvedené v čiastkovej objednávke. 

V. Spolupôsobenie objednávateľa. 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä 

v umožnení prehliadky miesta realizácia stavebných prác najneskôr jeden pracovný deň 

pred plánovaným vystavením čiastkovej objednávky objednávky, v sprístupnení 

komunikácií na vykonanie opravy najneskôr jeden pracovný deň pred ohláseným 

nástupom na opravu, poskytnutí vysvetlenia, upresňovaní a doplnení údajov 

a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí pri vzájomných rokovaniach. Pre prípad 

spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú 

zmluvné strany osobitnú lehotu. 

VI. Cena a platobné podmienky. 

1. Predpokladaná cena za zhotovenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. III zmluvy, v 

rozsahu podľa prílohy č. 1 Opis a technické špecifikácie predmetu zákazky, určená 

ocenením Zoznamu položiek predmetu zákazky, uvedeného v prílohe č. 2 k zmluve, je:  

Cena predmetu diela :  11 998,80 Eur 

DPH 20 % :    2 399,76 Eur 

Cena spolu : 14 398,56 Eur 

slovom:  štrnásťtisíctristodeväťdesiatosem, 56/100 Eur s DPH. 

Zhotoviteľ je platcom DPH. 

2. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 2 Ocenený zoznam položiek predmetu zákazky 

sú spracované v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. , zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa 

na zhotovenie predmetu zmluvy, sú maximálne a nie je možné ich meniť. 

3. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom. Faktúra bude splatná 

do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi.  

4. Prílohou každej faktúry bude Výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený 

Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom. 
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VII. Realizácia diela 

1. Na spoločných prehliadkach, na ktorých sa zúčastní zástupca objednávateľa a zástupca 

zhotoviteľa, budú vždy upresnené jednotlivé rozsahy prác. Po prehliadke objednávateľ 

vystaví čiastkovú objednávku a odošle ju e-mailom zhotoviteľovi na e-mailovú adresu 

zcs@iske.sk v lehote najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky. 

2. Zhotoviteľ začne s realizáciou predmetu zmluvy na základe čiastkovej objednávky 

vystavenej objednávateľom, v ktorej bude uvedené miesto prác, rozsah a termín začatia 

prác. 

3. Zhotoviteľ zhotoví predmet zmluvy výlučne svojimi zamestnancami. 

4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavebných prác, ktoré sú predmetom zmluvy, 

zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, 

ktoré neboli súčasťou výzvy na predloženie ponuky, ale sú potrebné k zhotoveniu 

predmetu zmluvy. 

5. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas 

prebiehajúcich stavebných prác. 

6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické 

normy, technické predpisy a dojednania tejto zmluvy. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za to že všetky stavebné práce budú vykonané osobami 

s odbornou spôsobilosťou na ich vykonanie a je povinný na požiadanie predložiť 

objednávateľovi doklady o odbornej spôsobilosti týchto osôb.  

8. Zhotoviteľ zodpovedná za to že všetky technické zariadenia, ktoré použije na zhotovenie 

stavebných prác budú mať predpísané certifikáty, osvedčenia o technickej spôsobilosti 

podľa platných STN EN a iných predpisov, ktoré sa na nich vzťahujú a je povinný na 

požiadanie predložiť objednávateľovi cit. doklady. 

9. Technologický postup opravy, stavebné materiály a výrobky zabezpečované 

Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami príslušných STN EN, príslušnými 

technickými predpismi, ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a 

so zákonom č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 

zhody a podľa podmienok tejto Zmluvy. 

10. Zhotoviteľ je povinný vyčistiť okolitý priestor, kde sa realizovala oprava a odstrániť 

prípadné škody spôsobené realizáciou diela.  

11. Objednávateľ je oprávnený́ kontrolovať priebeh vykonávania predmetu zmluvy a v 

prípade zistenia, že sa predmet zmluvy nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve, je oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby predmet zmluvy vykonával 

riadnym spôsobom a odstránil zistené vady v primeranej lehote určenej objednávateľom. 
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VIII. Nebezpečenstvo škody. 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú vykonávaním stavebných prác spôsobí na majetku 

objednávateľa a tretích osôb a v prípade, že túto škodu spôsobí, je povinný ju nahradiť. 

 

 

IX. Zodpovednosť za vady, záruka. 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

3. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu predmetu zmluvy na obdobie 24 mesiacov. Záručná 

doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia zhotoveného predmetu zmluvy 

uvedeného v objednávke objednávateľovi. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady predmetu 

zmluvy/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 10 dní od uplatnenia 

reklamácie. 

X. Zmluvné pokuty. 

1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čiastkovej 

objednávke v termíne uvedenom v čl. V, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % 

z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

2. Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je 

povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy 

za každý deň meškania. 

XI. Záverečné ustanovenia. 

1. Túto zmluvu je možné meniť len písomným dodatkom ku zmluve. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia podľa osobitných predpisov. 

3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak zhotoviteľ poruší zmluvu 

podstatným spôsobom. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je: 

o nedodržanie termínov uvedených v čl. IV tejto zmluvy z dôvodov na strane 

zhotoviteľa, 
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o  nedodržanie ustanovení uvedených v čl. VII body 3, 6, 7, 9 a 10 ak ich neodstráni 

ani v náhradnom termíne stanovenom objednávateľom. 

4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak došlo k neuhradeniu faktúru v lehote 

uvedenej v čl. VI bod 3 zmluvy a ak objednávateľ túto neuhradil ani v náhradnom termíne 

do 7 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jej úhradu, alebo ak faktúru opakovane 

neuhradí v lehote podľa čl. VI bod 3 zmluvy.  

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

 Príloha č. 1 Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky. 

 Príloha č. 2 Ocenený zoznam položiek predmetu zákazky. 

Súčasťou tejto zmluvy sú aj Výzva na predloženie ponuky, vyhotovená verejným 

obstarávateľom (teraz už objednávateľ) a Ponuka uchádzača (teraz už zhotoviteľ), 

vyhotovená a predložená na základe Výzvy na predloženie ponuky. 

6. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

 

V Nižnom Klátove, dňa 11.7.2017 V Košiciach, dňa 14.7.2017 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

(podpis, meno a priezvisko, funkcia oprávnených zástupcov, pečiatka) 

 

 

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

 PhDr. Ing. Marcela Jokeľová Philippe Corbel 

 starostka obce predseda predstavenstva a.s. 

 

 

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

  Ing. Milan Balážik 

  na základe plnej moci 

 


