RÁMCOVA ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi týmito zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Hermanovce

Sídlo:

Hermanovce 59, 082 35 Hendrichovce

IČO:

00327085

DIČ:

2020711473

Zastúpenie:

PhDr. Lukáš Grejták, starosta obce

Tel. kontakt:

+421 908 087 917

E-mail. adresa:

hermanovce@zoznam.sk

(ďalej v texte len „mandant“)
a
Dodávateľ:
Obchodné meno:

BONA FIDE Prešov, s.r.o.

Sídlo:

Puškinova 16, 080 01 Prešov

Zastúpenie:

Mgr. Erika Petránová, konateľ

IČO:

36 451 126

DIČ:

2020006109

IČ DPH:

SK 2020006109

Bankové spojenie:

ČSOB a. s.

IBAN:

SK7675000000004007907922

Zapísaná:

Obchodný register, Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 10760/P

Tel. kontakt:

+ 421 905 396 469

E-mail. adresa:

bonafidepo@bonafidepo.sk

(ďalej len v texte len „mandatár“)
čl. I.
Predmet zmluvy

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a na základe
uzavretej samostatnej zmluvy o dielo, alebo inej zmluvy (ďalej len "čiastkové zmluvy"), vykoná
pre objednávateľa nasledovné služby:
a) výber dodávateľa stavebných prác, tovarov, služieb zákazky s nízkou hodnotou, v zmysle
platnej legislatívy podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) v zmysle dodatku podľa aktuálnej

objednávky,
b) výber dodávateľa stavebných prác, tovarov, služieb zákazky s nízkou hodnotou,

v zmysle

platnej legislatívy podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) a v súlade s podmienkami riadiaceho resp.
sprostredkovateľského orgánu v zmysle dodatku podľa aktuálnej objednávky,
c) výber dodávateľa stavebných prác, tovarov, služieb podlimitnej a nadlimitnej zákazky, v zmysle
platnej legislatívy Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých

zákonov

(ďalej

len

„ZVO“)

a v súlade

s podmienkami

riadiaceho

resp.

sprostredkovateľského orgánu v zmysle dodatku podľa aktuálnej objednávky
d) poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti stavebníctva, inžinierska činnosť
pri príprave a realizácii stavieb a interiérov, činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby, činnosť
stavebného dozoru, resp. iné požadované oblasti podľa osobitných požiadaviek objednávateľa.
2.

Rozsah činnosti dodávateľa podľa čl. I bod 1 písm. a), b), c), bude pozostávať z úkonov
spojených s riadnym a zákonným výberom dodávateľa stavebných prác, tovarov, služieb, ktoré sú
predmetom zákazky, všetko v súlade s platnými predpismi, a to najmä so zákonom č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO"), pri uplatnení

zákonného príslušného postupu verejného obstarávania pri zadávaní predmetnej zákazky a podľa
požiadaviek objednávateľa, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ustanoveniami ZVO a súvisiacimi
právnymi predpismi.
3.

Objednávateľ poskytne dodávateľovi, v rámci súčinnosti potrebnej k poskytnutiu služby, ktorá je
predmetom čiastkových zmlúv, všetky podklady potrebné na určenie a realizáciu postupu
zadávania zákazky, ako opis predmetu zákazky, kompletnú projektovú dokumentáciu, výkaz
výmer, ako aj dokumentáciu z určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Opis predmetu zákazky,
PD a výkaz výmer musia byť preukázateľne v súlade s § 42 ZVO, výkaz výmer musí byť
preukázateľne v súlade s projektovou dokumentáciou, určenie PHZ musí byť vykonané v súlade s
§ 6 ZVO.

4.

Dodávateľ vykoná činnosti v rozsahu a spôsobom dohodnutými v tejto zmluve a objednávateľ
poskytne súčinnosť podľa tejto zmluvy a zaplatí dodávateľovi odmenu podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a jednotlivých čiastkových zmluvách.

5.

V rámci procesu verejného obstarávania bude dodávateľ vykonávať činnosti v zmysle opisu
predmetu zákazky poskytnutého objednávateľom a presne špecifikované v čiastkových zmluvách,
napr.:
a) Určenie postupu zadávania zákazky v súlade so ZVO,
b) spracovanie harmonogramu činnosti obstarávateľského procesu podľa aktivít jednotlivých etáp
verejného obstarávania a zákonných termínov,
c) spracovanie Výzvy na predkladanie ponúk, Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
a súťažných podkladov, vo väzbe na poskytnuté podklady podľa čl. I bod 3. tejto zmluvy.

d) zabezpečenie realizácie celého postupu zadávania predmetnej zákazky, vrátane zabezpečenia
komunikácie v rámci procesu verejného obstarávania so záujemcami, uchádzačmi, prípadne
ÚVO, alebo iným kontrolným orgánom, spracovanie
procesu zadávania

písomnej

dokumentácie

z celého

zákazky v zmysle ustanovení Zákona o VO,

e) kontrola dokladov a dokumentov predložených dodávateľom k uzavretiu zmluvy,
f) súčinnosť s plnením povinností verejného obstarávateľa - objednávateľa voči ÚVO až do
termínu uverejnenia oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky vo vestníku VO
a nahratia dokumentácie z postupu zadávania zákazky do Profilu verejného obstarávateľa a
odovzdania dokumentácie z postupu zadávania zákazky na archiváciu dodávateľovi v zmysle
príslušných ustanovení ZVO,
g) poskytovanie poradenského a konzultačného servisu v oblasti procesu verejného obstarávania
súvisiaceho s predmetnou zákazkou,
6.

Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za priebeh procesu verejného obstarávania v súlade s
požiadavkami objednávateľa a v súlade s právnymi predpismi viažucimi sa k postupom vo
verejnom obstarávaní.

7.

Dodávateľ vyhlasuje, že je osobou oprávnenou na výkon činnosti a poskytovanie služby v oblasti
verejného obstarávania, ktorá je predmetom podľa tejto zmluvy.
čl. II.
Čas plnenia predmetu zmluvy

1.

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi návrhy Výzvy na predkladanie ponúk,
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a kompletných súťažných podkladov najneskôr do
14 dní odo dňa preukázateľného doručenia podkladov podľa čl. I. bod 3. tejto zmluvy.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok podľa čl. I. tejto zmluvy v čo najkratšom čase,
lehotách dojednaných čiastkovými zmluvami a v zmysle zákona o VO, bez zbytočných prieťahov
a to tak, aby nedošlo k zmeškaniu termínov v postupe zadávania predmetnej zákazky.
Dodávateľ zodpovedá za prieťahy, jedine že ich nezavinil.
čl. III.
Cena a platobné podmienky

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dodávateľovi odmenu dojednanú v
čiastkových zmluvách na konkrétne zákazky.

2.

Dojednaná odmena zahŕňa všetky náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s plnením jeho
záväzku podľa tejto i čiastkových zmlúv, vrátane technického vybavenia.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odplatu za poskytované služby podľa čl. I. vo výške

podľa jednotlivých zmlúv na základe doručenej faktúry, ktorá bude vystavená a doručená do 15.
dňa odo dňa odovzdania príslušnej časti služby, so splatnosťou 14 kalendárnych dní odo dňa ich
doručenia.
4.

Ak doručená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych
predpisov, objednávateľ faktúru vráti a lehota omeškania s platbou neplynie. Nová lehota
splatnosti faktúry začne plynúť až po doručení novej faktúry bez vád.
čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Dodávateľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou v záujme
objednávateľa, podľa platných ustanovení zákonov a tejto zmluvy.

2.

Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi ku dňu vystavenia faktúr kompletnú
dokumentáciu, zodpovedajúcu rozsahu v ktorom bolo verejné obstarávanie alebo poradenstvo
vykonané.

3.

Dodávateľ zodpovedá za akékoľvek vady v dokončenej a objednávateľovi odovzdanej práci.
Dodávateľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa na nevhodnosť použitia podkladov,
informácií a vecí, odovzdaných mu k spracovaniu objednávateľom (ďalej len "pokyny"), inak
zodpovedá i za vady spôsobené týmito pokynmi.

4.

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi v lehote 3 (troch) pracovných dní odo dňa
podpisu jednotlivých čiastkových zmlúv písomný zoznam všetkých podkladových materiálov a
informácií, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné splnenie záväzku dodávateľa. V opačnom
prípade sa má za to, že dodávateľ má k dispozícii všetky podkladové materiály a informácie
potrebné pre riadne a včasné splnenie svojho záväzku.

5.

Dodávateľ sa zaväzuje:
a) vykonávať svoju činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa a tiež v súlade so záujmami objednávateľa, ktoré sú
mu známe, a ktoré musí vzhľadom na okolnosti poznať, najmä vzhľadom na predmet a rozsah
zákazky,
b) s odbornou starostlivosťou skúmať pokyny, podklady a iné dokumenty odovzdané mu
objednávateľom,
c) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od doručenia podkladov alebo
pokynov objednávateľa písomne informovať objednávateľa:

•

o nesprávnosti alebo neúplnosti podkladov a informácií,

•

o okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa,

•

o požiadavkách na doplnenie chýbajúcich údajov alebo podkladov,

•

o nevhodnosti postupu navrhovaného objednávateľom týkajúcich sa predmetu čiastkových

zmlúv,

•

že bude priebežne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach a postupoch, ktoré
zistí pri zriaďovaní záležitostí,

6.

Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek údajoch a
skutočnostiach, najmä výrobnej, technickej alebo obchodnej povahy, ktoré sú obsahom tejto
zmluvy, alebo o ktorých sa dozvedela v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom. Každá zo
zmluvných strán sa zároveň zaväzuje, že bude držať poskytnuté dôverné informácie v tajnosti, že
inej osobe neposkytne, ani nevyzradí, ani nesprístupní, ani neumožní ich poskytnutie alebo
vyzradenie žiadnych informácií o skutočnostiach podľa prvej vety tohto odseku a tieto informácie
nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy a to počas trvania tohto zmluvného vzťahu,
ako aj po dobu 5 rokov po jeho skončení.

7.

Objednávateľ je povinný dodávateľovi za činnosť uskutočnenú v súlade s touto zmluvou vyplatiť
odmenu, vo výške dojednanej v čiastkových zmluvách.
čl. V
Trvanie zmluvy

1.

Táto zmluva sa uzatvára sa na dobu 4 rokov.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah môže byť pred uplynutím doby uvedenej v
bode 1. tohto článku ukončený obojstrannou vzájomnou dohodou alebo odstúpením od zmluvy a
to len písomnou formou s tým, že platnosť predmetnej zmluvy končí dňom uvedeným v tejto
dohode, resp. v odstúpení od zmluvy. Túto zmluvu nie je možné vypovedať.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť kedykoľvek i
bez uvedenia dôvodu.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak mu
objednávateľ napriek písomnému upozorneniu neposkytuje súčinnosť nevyhnutnú na riadne
plnenie jeho povinností.

5.

Záväzok dodávateľa uskutočňovať dohodnuté záležitosti a záväzok objednávateľa uhradiť
dohodnutú odplatu zaniká ku dňu skončenia tejto zmluvy vzájomnou dohodou, alebo odstúpením
niektorej zo zmluvných strán od tejto zmluvy.
čl. VI
Záverečné ustanovenia

1.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou výslovne
neupravené sa v plnom rozsahu riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v
platnom znení a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode zmluvných
strán, musia byť vyhotovené písomne vo forme očíslovaných dodatkov a musia byt' podpísané
oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné.

3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvnýc h
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti alebo oznámenia zasielané doporučenou
poštou sa považujú za doručené:
a) dňom prevzatia písomnosti,
b) v prípade odopretia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odopreté,
c) v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť bola uložená na pošte, považuje
sa za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej uloženia, i keď sa adresát o jej uložení
nedozvedel,
d) v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v Zmluve z dôvodu, že
adresát nie je známy a iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za
doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, i keď sa adresát o doručení
nedozvedel.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (2) vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
dostane dve (1) vyhotovenia.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tejto zmluvy, v zmluve prejavili
svoju vôľu slobodne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku, nie v tiesni ani za inak jednostranne
výhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu rozumejú, a
ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Hermanovciach, dňa 01.03.2019

V Prešove, dňa 01.03.2019

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

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

PhDr. Lukáš Grejták
starosta obce

Mgr. Erika Petránová
konateľ spoločnosti

