
RÁMCOV Á ZMLUV A
na poskytovanie geodetických služieb uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 s použitím ust. § 273

a ust. § 536 a na sl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany:

1/ Zadavatel': Obec Donovaly
IČO: 00313386
so sídlom: Donovaly 3,97639 Donovaly
zastúpená: Miroslav Daňo - starosta
DIČ: 2021115800
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1209233002/5600
(ďalej len ako /I Zadávatet')

2/ Poskytovatel': SGS Holding a.s,
IČO: 45 L106 081
so sídlom: M.M. Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica
zastúpená: Matúš Riečan - predseda predstavenstva
DIČ: 2022972952
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 1157099007/1111

zapísaná v ORS~ vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,
odd. Sa, vložka č. 34/B I

(ďalej len ako /I Poskytovatet')

I.

Predmet zmluvy

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok ponukového konania úspešného
uchádzača. Zmluva upravuj ~ obsah poskytovania geodetických služieb a geodetických prác
(podl'a špecifikácií uvedených v prílohe č.l), ktoré ponúka Poskytovatel' v zmysle predmetu
podnikania Zadavatel' ovi.

2. Plnenie bude realizované formou objednávok, podl'a potrieb zadávatel'a, v kterých bude
špecifikovaný predmet, druh a miesto výkonu prác.

H.
Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je katastrálne územie Obce Donovaly resp. v zmysle požiadaviek
Zadávatel'a.



Hl.
Termín, obsah a spósob plnenia

1. Poskytovatel' sa zavazuje vykonávať geodetické služby a geodetické práce, počas platnosti
zmluvy, na základe objednávok, v mieste plnenia v čo najkratšom možnom čase, ak si
zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Za závaznú objednávku sa považuje aj objednávka doručená emailom, faxom alebo aj ústne.
Poskytovatel' po obdržaní resp. oboznámení sa s objednávkou vykoná bezodkladne potrebné
úkony.

3. Odovzdanie výslednej dokumentácie uskutoční zodpovedný zástupca Poskytovatefa v mieste
plnenia do rúk štatutára obce alebo osobe nim splnomocnenej.

4. V prípade, že sa počas platnosti zmluvy zmenia podmienky poskytovania geodetických
služieb a geodetických prác je Poskytovatel' povinný o tom informovať Zadávatefa a po
dohode upravit' spósob plnenia.

5. Poskytovatel' je oprávnený postúpiť práva vyplývajúce zo zmluvy na svoje dcérske
spoločnosti a poveriť ich výkonem predmetu zmluvy, a to tak aby boli dodržané podstatné
náležitosti zmluvy.

IV.
Cena

1. Jednotkové ceny predmetu zmluvy sú stanovené dohodou strán veurách a v súlade so
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

2. [ednotkové ceny sú uvedené v prílohe č.ltejto zmluvy.
3. Cenu je možné meniť písemnou dohodou zmluvných strán aj ~ prípade, ak v dósledku

administratívnych opatrení štátu dojde v čase platnosti zmluvy k zmene colných alebo
daňových predpisov alebo k iných" opatreniam, ktoré budú mať priamy vplyv na cenu
predmetu zmluvy. Dóvod zmeny musí byť preukázatefný.

4. DPH bude účtovaná vaktuálnej sadzbe podl'a všeobecné závazných predpisov, platných
v čase fakturácie.

v.
Platobné podmienky

1. Úhrada ceny za jednotlivé plnenia predmetu zmluvy bude realizovaná priebežne na základe
samostatného daňového dokladu - faktúry. Poskytovatefovi vzniká právo na vystavenie
faktúry na dohodnutú časť zmluvnej ceny dňom odovzdania výslednej dokumentácie
Zadavatel' ovi.

2. Úhrada ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej
platby. Splatnost' faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia Zadávatel'ovi. Splatnosť faktúry je
možné predlžiť podl' a potrieb Zadavatel' a po dohode s Poskytovatel' om.

3. V prípade. ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, určené
všeobecnými závazným predpisom alebo zmluvou, bude Zadavatel' oprávnený vrátiť ju
Poskytovatelovi s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti póvodnej faktúry. Poskytovatel' je



povinný faktúru podl'a charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej
alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry.

VI.
Zodpovednosť za vady

1. Poskytovatef sa zavazuje, že dodá predmet zmluvy v kvalite a prevedení podl'a podrnienok
vplývajúcich zo všeobecne závazných predpisov platných v čase platnosti zmluvy, na ktorého
ho zavazuje charakter predmetu činnosti v zmysle živnostenských oprávnení.

2. Pri zodpovednosti za vady predmetu zmluvy, sa zmluvné strany budú riadiť ust. § 560 a nasl.
zák. č. 513/1991 Zb., ktoré upravuje nároky zo zodpovednosti za vady diela.

VII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Pri nedodržaní termínu plnenia PoskytovateYom, si Zadavatel' móže uplatniť nárok na zl'avu
z ceny predmetu plnenia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Zadávatef om, si Poskytovatel' maže uplatnit' nárok
na úrok z omeškania vo výške 0.05% z fakturovanej sumy, za každý deň omeškania, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.

3. V súlade s § 364 Obchodného zákonníka, zmluvné strany súhlasia so započítaním vzájomných
pohl'adávok, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

4. Zodpovednosť za škodu sa spravuje príslušnými ustanoveniarni Obchodného zákonníka.

VIII.
Osobitné ustanoveni a

1. Zmluvu možno ukončit':
dohodou zmluvných strán: -,
odstúpením od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvných strán.

2. Odstúpiť od zmluvy móže ktorákolvek so zmluvných strán v prípade podstatného porušenia
zmluvných podrnienok druhou zmluvnou stranou. Na tento účel sa podstatným porušením
zmluvných podrnienok rozumie:

nedodržanie predmetu plnenia zmluvy;
vadné plnenie:
nedodržanie odborného plnenia predmetu zmluvy v zmysle osobitných predpisov.

3. Zo strany Zadávatefa opakované omeškanie úhrady faktúry o viac ako 30 dní po lehote
splatnosti. Pod opakovaním porušením sa rozurnie porušenie uvedených povinností
zmluvných stran minimálne dvakrát.

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom jej podpísania oprávnenýrni zástupcarni
oboch zrnluvných strán.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 01.01.2014- 31.12.2014.



3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mažu byť menené aj alebo doplňované po vzájomnej
dohade zrnluvných strán, iba formou písemných dodatkov, podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných stran.

4. Ostatné právne vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou, sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne závaznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.

5. Zmluvné strany sa zavazujú, že všetky spory, vyplývajúce za zmluvy, budú riešiť
prednostne formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi
na základe zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné
spory o kterých sa zmluvné strany nedohodnú, budú postupované na rozhodnutie vecne
a mieste príslušnému súdu.

6, Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy je:
Príloha č.l - špecifikácia geodetických služieb a geodetických prác vykonávaných za strany
poskytovatel'a a ich jednotkové nacenenie.

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z kterých každý má platnost' originálu, Každá
zmluvná strana dostane jeden rovnopis tejto zmluvy.

V Banskej Bystrici, dňa 18.12.2013.

@
Miroslav Da!"1O

starosta
(zadávatel') '"

SGS Holding a.s.
Matúš Riečan

predseda predstavenstva
(poskytovatel')


