
Rámcová zmluva č.004/2017 o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka

Objednávateľ: OBEC PRAŠICE
l.mája 142/142 
956 22 Prašice
v zastúpení : Nemešová Erika -  starostka obce 
IČO: 00310964 
D IČ :2021315538
Bankové spojenie : Primá banka, pobočka Topoľčany 
Číslo účtu: Sk 0256000000000886669001

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: HYMES MK, s.r.o.
K Železnej studienke 28 , 811 04 Bratislava 
prevádzkareň: Pod Hrádzou 721 ,925 51 Šintava 
v zastúpení: Ing. Marián Krajčírik -  konateľ 
IČO: 35 831 740
DIČ:.2020215835 -  - ____  -  -
IČ DPH: SK 2020215835
bankové spojenie: Tatra banka Sereď
č. účtu: 262 170 49 15 /1100
registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26089/ B
kontakt: hymesmk(5)hvmesmk.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

v
CI. 1.

Predmet zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi služby za overovanie určených meradiel v 
merných objektoch s voľnou hladinou podľa prílohy č. 64 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení 
neskorších predpisov + aproximácia mernej krivky prietokov.

ČI. 2.
Miesto plnenia

ČOV Prašice -  Merný objekt na odtoku OV z ČOV



ČI. 3. 
Cena

488 EUR 
100.- EUR 
130.- EUR 
179.- EUR

Spolu bez DPH : 897 EUR

Zhotoviteľ sa zaväzuje , že dohodnutú cenu nebude meniť počas trvania tejto rámcovej zmluvy 
a cena môže byt’ upravená len podľa vzájomnej dohody.

ČI. 4. 
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví 
a odošle objednávateľovi. Termín splatnosti faktúry dohodou.

- -----_ _ --------- — ---- ¿j. 5. -- -----------------■

Záručná doba

Záručná doba podľa platnej legislatívy na overenie určených meradiel je 2 roky. Zmluvné 
strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť ním zavinené vady. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje začať s odstránením prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom 
čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Objednávateľ sa zaväzuje, že 
prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

ČI. 6.
Podmienky vykonania diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia v dohodnutom termíne . Objednávateľ 
zabezpečí pri overovaní primárneho a sekundárneho zariadenia min. tri výšky hladiny vody 
v mernom profile.

• overenie primárneho zariadenia MO .
• overenie sekundárneho zariadenia MO
• aproximácia MKP .................................
• réžia : ..............................................



ČI. 7. 
Zmluvné pokuty

Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v tejto zmluve, príp. v objednávke, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej včl. 3. za každý deň omeškania. Ak 
objednávateľ neuhradí riadne a včas faktúry zhotoviteľa, zaplatí penále vo výške 0,05 % z ceny 
za každý deň omeškania.

ČI. 8.
Ostatné ustanovenia

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu 
čl. 1 tejto zmluvy.

ČI. 9.
Záverečné ustanovenie

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je uzavretá jej podpísaním zmluvnými stranami. 
Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné po podpise oboch zmluvných strán. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch 
vyhotoveniach, z ktorých lx  obdrží objednávateľ a lx  zhotoviteľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si celé znenie zmluvy pozorne a starostlivo prečítali, všetkým 
ustanoveniam porozumeli, pričom všetky ustanovenia tejto zmluvy dostatočne určitým 
spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu obidvoch zmluvných strán, ktoré ju  neuzatvárajú 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

v Prašiciach dňa 07. 11. 2017 v Bratislave dňa 06.11.2017

Za objednávateľa:
A I

../.i.
NemeŠová Erika 

starostka obce
Ing. Marián Krajčírik 

konateľ firmy HYMES MK, s.r.o.


