Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponúk – NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY
PREDMET ZÁKAZKY: „Technická

a Emisná kontrola „

NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY:

Uchádzač predloží tento záväzný návrh Rámcovej dohody
na poskytnutie služieb (doplnený o údaje IBA v hlavičke zmluvy – časť Dodávateľ a podpísaný
štatutárnym orgánom) v rámci svojej ponuky. Ak uchádzač splní stanovené podmienky účasti, bude
vyzvaný na podpísanie Zmluvy na poskytnutie služieb v potrebnom počte rovnopisov.

Rámcová dohoda na poskytnutie služby: „Technická a Emisná kontrola“
u Dodávateľa pod č. ...........................................................................
u Objednávateľa pod č....................../2018
uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 343/20015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

(ďalej len „Dohoda“)
ZMLUVNÉ STRANY
Dodávateľ:
Názov firmy :
Sídlo:
Spoločnosť registrovaná :
V zastúpení :
Kontaktná osoba :
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. účtu:
IBAN :
BIC :
Telefón / Fax:
Email:
Internetová adresa:
(ďalej len Dodávateľ)
a
Objednávateľ:
Názov firmy:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
So sídlom:
Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná: OS Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení :
Ing. Richard Majza, MBA, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ
Ing. Juraj Krempaský, člen predstavenstva
IČO:
31 701 914
IČ DPH:
SK 2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
6610186006/1111
IBAN :
SK 3611110000006610186006
BIC/SWIFT :
UNCRSKBX
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy : Ing. Zuzana Hronecová, Ing. Ján Lopúch
Telefón :
0905 419 669,
0905 737 142
E-mail :
zuzana.hronecova@dpmk.sk jan.lopuch@dpmk.sk
Internetová adresa : www.dpmk.sk
(ďalej len Objednávateľ)
(ďalej spoločne tiež len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Strana 1 z 3

Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponúk – NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY
PREDMET ZÁKAZKY: „Technická

a Emisná kontrola „

Článok I.
Preambula
Táto Dohoda sa uzatvára na základe výsledku prieskumu trhu vyhodnoteného dňa --.-.2018.
Článok II.
Predmet Zmluvy
2.1 Predmetom Zmluvy je výkon pravidelnej, prípadne aj opakovanej a administratívnej
kontroly technického stavu (TK) a výkon emisnej kontroly (EK) pre nákladné a osobné
automobily, autobusy, elektrobusy, traktor a prívesné vozíky vo vlastníctve, alebo v
nájme DPMK, a.s., podľa rozsahu uvedeného v tabuľke Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
2.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať technické a emisné kontroly v súlade so zákonom
č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.3 Táto Zmluva má charakter rámcovej dohody.
Článok III.
Miesto a čas plnenia
3.1 Plnenie bude prebiehať na základe čiastkových objednávok (e-mailom, telefonicky)
v objeme podľa potreby Objednávateľa, v objektoch a priestoroch u Dodávateľa,
umiestnených na adrese:................................................Košice.
3.2 Plnenie – výkon TK alebo EK Dodávateľ uskutoční najneskôr do 3 dní od obdržania
objednávky od Objednávateľa.
Článok IV.
Cena za poskytnutú službu
4.1 Cena poskytnutých služieb bola určená na základe výsledku prieskumu trhu,
a cenová ponuka zo dňa __.__.2018 tvorí ako Príloha č.1 neoddeliteľnú súčasť tejto
Rámcovej dohody.
4.2 V cene je zahrnuté: výkon pravidelnej, prípadne aj opakovanej kontroly technického
stavu (TK) a výkon emisnej kontroly (EK) pre nákladné a osobné automobily, autobusy,
elektrobusy, traktor a prívesné vozíky vo vlastníctve, alebo v nájme DPMK, a.s., podľa
rozsahu uvedeného v tabuľke Prílohy č.1 tejto Zmluvy, vydanie kontrolnej nálepky TK,
EK, vydanie Osvedčenia o kontrole technického stavu, administratívne kontroly.
4.3 Cena poskytnutých služieb platí počas celého obdobia, na ktoré je Dohoda
uzatvorená a je nemenná.
Článok V.
Fakturácia
5.1 Platba za služby bude realizovaná na základe fakturácie zo strany Dodávateľa, po
dodaní príslušnej dokumentácie o vykonaní služby, so splatnosťou 45 dní odo dňa
vystavenia daňového dokladu – faktúry. Fakturácia bude vykonávaná za ucelený
mesiac.
5.2 Zálohy nebudú poskytované.
5.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi,
inak je Objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti vrátiť Dodávateľovi na
prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry začne v takom prípade plynúť odo dňa
doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
5.4 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je kópia objednávky zaslaná Objednávateľom
a Dodací list o prevzatí služby, potvrdený Objednávateľom.
Článok VI.
Sankcie
6.1 Za každý deň omeškania platby faktúr zo strany Objednávateľa je Dodávateľ
oprávnený formou faktúry vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % sumy faktúry
za každý deň omeškania po termíne splatnosti.
6.2 Za neplnenie povinností, resp. omeškanie dodanej služby zo strany Dodávateľa je
Objednávateľ oprávnený formou faktúry vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 %
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sumy podľa cenníka služieb, ktoré mali byť vykonané, za každý deň omeškania po
termíne dodania služby.
Článok VII.
Trvanie zmluvy
7.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od podpísania Dohody, resp.
do vyčerpania limitu ........................... € bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr. Táto
Dohoda zaniká uplynutím doby 12 mesiacov od podpísania Dohody, vyčerpaním limitu,
odstúpením od Dohody, alebo výpoveďou.
7.2 Dohodu môže vypovedať každá zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná
lehota je jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
7.3 Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto Dohodu ukončiť okamžite, písomným
odstúpením doručeným druhej zmluvnej strane, z dôvodu závažného porušenia
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné
dňom jeho doručenia.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami,
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke
Objednávateľa.
8.2 Zmeny a doplnenia tejto Dohody je možno prijímať iba vo forme písomných dodatkov
k tejto Dohode podpísaných oboma zmluvnými stranami, ak v tejto Dohode nie je
dohodnuté inak.
8.3 Rámcová dohoda sa vyhotovuje v troch /3/ exemplároch, z ktorých každý má
platnosť originálu. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia Dohody a Dodávateľ jedno
vyhotovenie Dohody.
8.4 Na vzťahy touto Dohodou neupravené sa vzťahujú ustanovenia zákona č.513/1991
Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že túto Dohodu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, a že táto Dohoda vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu.
Zmluvné strany obsah Dohody na dôkaz svojho súhlasu potvrdzujú svojím podpisom.
V Košiciach, dňa ......................2018

V Košiciach, dňa .....................2018

Objednávateľ:

Dodávateľ:

.............................................................
Ing. Richard Majza, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

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

.............................................................
Ing. Juraj Krempaský
člen predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť
Príloha č.1: Cena služby zo dňa __.__.2018
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