
RÁMCOVÁ DOHODA
, v 

O POSKYTOVANI SLUZIEB
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a

v súlade s§ 1 ods. 12 písm. v) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

ODBERATEĽ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
00 329 614
2020717875 (nie sme platca DPH)
Prima banka Slovensko, a.s., Spišská Nová Ves
SKI 6 5600 0000 0034 0042 2003

(ďalej len „odberatel"')

POSKYTOVATEĽ:
Názov: MEPOS SNV s. r. o.
Sídlo: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 52 473 732
DIČ: 2121034245

/ 

Bankové spojenie:
IBAN:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
SK39 0900 0000 0051 5944 6373

(ďalej len „poskytovate!"')

Čl. I
Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa poskytovať v súlade s
podmienkami tejto dohody odberateľovi služby uvedené pri písm. a) - f) tohto bodu.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť, rešpektujúc podmienky dohodnuté v tejto' dohode. Ďalej sa zaväzuje
poskytovať tieto služby riadne, včas, bez vád, s potrebnou odbornou starostlivosťou a
tomu zodpovedajúcou kvalitou podľa platných právnych predpisov a interných predpisov
odberateľa.

a) Údržba a obnova zvislého dopravného značenia
s 

Predmetom týchto činností je zabezpečenie údržby a obnovy zvislého dopravného
značenia na celom území mesta Spišská Nová Ves podľa božiadaviek odberateľa.

b) Údržba a obnova vodorovného dopravného značenia
Predmetom týchto činností je zabezpečenie údržby a obnovy vodorovného dopravného
značenia na miestnych komunikáciách, chodníkoch a parkoviskách na území mesta
Spišská Nová Ves podľa požiadaviek odberateľa. s 

c) Správa a údržba mestských objektov
Predmetom tejto služby je zabezpečenie správy a údržby mestských objektov
a mestskej drobnej architektúry v meste Spišská Nová Ves na základe presne
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vyšpecifikovaných požiadaviek odberateľa. Jedná sa predovšetkým o detské
a workoutové ihriská, lavičky, pamätníky, sochy, ploty, stÍpy, stojany na bicykle,
odpadkové koše a podobne. Doprava bude oceňovaná podľa typu použitého
dopravného prostriedku, alebo stroja, podľa cenníka uvedeného v Článku II. tejto
dohody. Použitý materiál bude presne špecifikovaný zo strany odberateľa a oceňovaný
bude podľa obstarávacích cien.

2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za služby poskytnuté podľa tejto dohody
dohodnutú odmenu podľa Čl. II tejto dohody.

3. Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou
poskytovaných služieb, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k
realizácii predmetu dohody. Súčasne vyhlasuje, že je personálne, technicky a odborne
spôsobilý na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto dohody.

4. Poskytovateľ potvrdzuje, že má oprávnenie na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom
tejto dohody.

Čl. II
Cena za poskytované služby

l. Cenník za poskytované služby
Merná Jednotková 

jednotka cena bez DPH 

PRÁCA A MATERIÁL 
1 Pomocná práca na oprave a údržbe mestského objektu HZS 7,80€

2 Jednoduchá remeselná práca na oprave a údržbe mestského objektu HZS 8,50 €

3 Odborná remeselná práca na oprave a údržbe mestského objektu HZS 9,60 €

4 Lavičková doska úzka ks 10,00 €

5 Lavičková doska široká ks 11,50 €

6 Osadenie zvislého dopravného značenia ks 33,00 €

7 Likvidácia zvislého dopravného značenia ks 12,50 €

8 Montáž dopravného značenia ks 7,15 €

9 Demontáž dopravného značenia ks 3,20 €

10 Nový stojan dopravného značenia ks 52,00 €

11 Namaľovanie stojana dopravného značenia ks 6,50 €

12 Namaľovanie plochy vodorovného dopravného značenia m2 6,60€

13 Namaľovanie plochy VOZ (žltá farba) m2 12,05 €

14 Namaľovanie bielej čiary 12,5 cm bm 0,40€

15 Namaľovanie bielej čiary 20,0 cm bm 0,60€

16 Namaľovanie jednosmernej šípky ks 4,60€

17 Namaľovanie dvojsmernej šípky ks 7,30 €

18 Namaľovanie nápisu STOP ks 10,40 €

19 Namaľovanie značky stop trojuholník ks 7,00€

20 Namaľovanie autobusovej zastávky ks 53,00 €
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DOPRAVA
21 Citroen Jumpy - jazda

km 0,33 €22 Citroen Jumpy - použitie
15 min 3,40 €23 Citroen Jumper - jazda

km 0,42 €24 Citroen Jumper - použitie
15 min 3,40 €25 Ford Transit - jazda

km 0,42 €26 Ford Transit - použitie
1 15 min 3,40 €27 Nakladač Kramer 350 - jazda km 1,13 €28 Nakladač Kramer 350 - použitie 15 min 5,20 €29 Traktor Farmtrac - jazda

km 1,13 €30 Traktor Farmtrac - použitie 15 min 5,20 €31 MAN TGL 8.180 hákový nosič - jazda
1 km 0,61 €32 MAN TGL 8.180 hákový nosič - použitie 15 min 3,65 €

2. Odberateľ uhradí cenu za poskytnuté služby na základe poskytovateľom vystavených a
odberateľovi doručených faktúr.

3. Fakturácia bude prebiehať mesačne, po poskytnutí služieb v danom mesiaci. Každá
faktúra bude poskytovateľom vystavená najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí
kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby poskytnuté. Lehota splatnosti faktúr bola
vzájomne dohodnutá na 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi.

4. Podkladom pre vystavenie faktúry zo strany poskytova~eľa sú súpisy poskytnutých
služieb a odobierkové listy potvrdené odberateľom. Na služby poskytnuté v mesiaci
december bude poskytovateľom vystavená preddavková faktúra vo výške predpokladanej
ceny za poskytnuté služby v tomto mesiaci. Preddavková faktúra bude splatná do 20.12.
príslušného roka. Poskytnutý preddavok bude finančne vysporiadaný do konca
rozpočtového roka, v ktorom sa poskytol.

5. Odberateľ má právo vrátiť faktúru poskytovateľovi, ak táto neobsahuje náležitosti
daňového dokladu, alebo porušuje povinnosti stanovené touto dohodou. Odberateľ je
povinný takúto faktúru zaslať do 5 pracovných dní poskytovateľovi, ktorý faktúru podľa
charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. U takto opravenej alebo novej
faktúry plynie nová lehota jej splatnosti.

6. Prílohou faktúry musí byť súpis poskytnutých služieb poskytovateľom.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytované služby počas trvania tejto dohody
v súhrne nepresiahne sumu 220 OOO EUR bez DPH (slovom dvestodvadsaťtisíc eur bez
DPH).

Čl. III
Doba poskytovania služby

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v dohodnutom termíne:
Začiatok poskytovania služby: 13. 1. 2020
Koniec poskytovania služby: 31. 12. 2020 (vrátane), alebo do vyčerpania sumy uvedenej
v Článku II., bode 7, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
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Čl. IV
Práva a povinností zmluvných strán

1. Práva a povinnosti odberateľa:
a) Odberateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky

potrebné informácie na poskytovanie služieb.
b) Odberateľ je povinný zabezpečiť prístup zamestnancom poskytovateľa do priestorov

týkajúcich sa poskytovaných služieb.
c) Odberateľ je oprávnený kedykoľvek, prostredníctvom svojich poverených

zamestnancov kontrolovať kvalitu poskytovaných služieb.

2. Práva a povinnosti poskytovateľa:
a) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať všetky služby v súlade s platnými právnymi

predpismi.
b) Poskytovateľ je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa, poskytovať služby v

dohodnutom termíne a v náležitej kvalite.
c) Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené odberateľovi, ku ktorým dôjde v

dôsledku jeho činnosti, činnosti jeho zamestnancov ako aj zanedbaním jeho
povinností.

d) Poskytovateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná
neprítomnosť jeho zamestnancov v práci, pokiaľ nie je spôsobená objektívnymi
okolnosťami alebo zásahom vyššej moci, neovplyvnia plnenie predmetu tejto dohody.
V prípade neprítomnosti poskytovateľovho zamestnanca, poskytovateľ zabezpečí
náhradu v najkratšom možnom čase od zistenia uvedenej skutočnosti, najneskôr do 24
hodín.

e) Poskytovateľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú dodržiavať bezpečnostné
predpisy v zmysle platných právnych predpisov. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť
pravidelnú kontrolu svojich zamestnancov a osôb, ktoré na výkon práce použije, ako aj
pravidelnú kontrolu kvality nimi vykonávanej práce.

f) Poskytovateľ sa zaväzuje viesť mesačný výkaz poskytnutých služieb v zmysle tejto
dohody.

g) Poskytovateľ je povinný umožniť, aby odberateľ prostredníctvom svojich poverených
zamestnancov mohol vykonať kontrolu kvality poskytovaných služieb.

Čl. v
Sankcie

1. V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry podľa čl. II. tejto dohody za riadne
poskytnuté služby, je poskytovateľ oprávnený uplatňovať si voči odberateľovi nárok na
úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak poskytovateľ nezabezpečí služby dohodnuté
v článku I. tejto dohody riadne a v čas, je povinný zaplatiť odberateľovi na základe jeho
výzvy zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každú službu jednotlivo, a to za každý aj
začatý deň omeškania s poskytovaním služieb. Splnením záväzku poskytovateľa zaplatiť
odberateľovi zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti poskytovateľa, plnenie ktorých je
zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

3. Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V
prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej
náhradu v plnej výške.
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Čl. VI
Ukončenie dohody

1. Túto Rámcovú dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo
písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná iehota je
jednomesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

2. Odberateľ má právo odstúpiť od dohody v prípade, ak poskytovateľ nerealizuje predmet
dohody podľa čl. I. tejto dohody riadne a včas alebo porušuje ustanovenia čl. IV. bodu 2
tejto dohody. Odberateľ je povinný písomne vyzvať poskytovateľa a určiť mu dodatočne
primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z dohody a písomne ho upozorniť,
že v prípade neplnenia si povinností vyplývajúcich z dohody, po stanovenom termíne od
dohody odstúpi.

3. Poskytovateľ má právo odstúpiť od dohody v prípade, ak odberateľ neplní svoje zmluvné
povinnosti vyplývajúce z čl. II. tejto dohody alebo čl. IV bodu 1 tejto dohody, pričom
týmto nesplnením si povinností poskytovateľovi znemožní poskytovanie služieb.
Poskytovateľ je povinný písomne vyzvať odberateľa a určiť mu dodatočne primeranú
lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z dohody a písomne ho upozorniť, že v
prípade neplnenia povinností vyplývajúcich z dohody, po stanovenom termíne od dohody
odstúpi.

4. Ukončením tejto dohody nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody a/alebo
uplatnenia si zmluvnej pokuty.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy touto dohodou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Túto Rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopÍňať iba formou postupne očíslovaných
písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán,
ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody.

3. Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých
po jej podpísaní odberateľ obdrží tri exempláre a poskytovateľ jeden exemplár.

4. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

5. Rámcová dohoda je uzatvorená v súlade s § Sa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa.
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Rámcovej dohody, že ju
uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za mimoriadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne
vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.01.2020 V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.01.2020

Za Odberateľa
·, .. ! ,. ;- ..

/ !
1 ..,,.

/ Za Poskytovateľa
MEPíV- .• , v· 

_,~2 (l' . ., _,

IČC\· • / .- , •. .!121034245
t 

················· ...... :..: ..,./...
Ing. Pavol óéč~ik

primátor mesta
Ing. Pavol Bečarik
konateľ spoločnosti
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