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16.06.2011

Ing. Bencel

Vec: Rámcová dohoda - zasslanie
V prílohe Vám zasielam podpísanú rámcovú dohodu na výrub porastov
v ochrannom pásme cestných komunikácii II. a III. triedy TSK.

S pozdravom

Prílohv: 1 x Rámcová dohoda

Telefón: 038 7401 642
IČO: 45 289 573

E-mail:bencelh® stonline.sk

Mobil:
0903 470 778
IČ DPH: SK2022928402

R Á M C O V Á

D O H O D A

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

JÇMMII.

Evidenčné číslo objednávateľa
Evidenčné číslo zhotoviteľa

I. U C A S T N I C I D O H O D Y
Slovenská správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
1.1. Objednávateľ:
Brnianska ul. 3, 911 05 Trenčín
Sídlo:
Ing. Stanislav Lališ, riaditeľ
Štatutárny orgán:
Oprávnený rokovať a zodpovedný
Za zmluvné vzťahy
Ing. Anton Kňažko, vedúci strediska Považská Bystrica
Ing. Zdeno Mahrík, vedúci strediska Trenčín
p. Vladimír Vážny, vedúci strediska Prievidza
ICO:
37915568
SK 2021764767
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko
7320239100/5600
číslo účtu:
Právna forma:

Príspevková
organizácia,
zriadená
Trenčianskym
samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo
dňa 28.10.2003 a štatútom Správy ciest TSK zo dňa 1.1.2004
dodatkom č 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006.
Sme platcom DPH.

/ ďalej len objednávateľ/
1.2. Zhotoviteľ:

HB EKOSTAV s.r.o.
Hrdinov 135/9
Malé Uherce

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, vl.č. 22350/R

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:

45 289 573
2022928402
VÚB Partizánske
2678663157/0200

Menom spoločnosti koná: Ing. Hubert Bencel, konateľ spoločnosti
Zástupca k rokovaniam vo veciach:
a.) zmluvných:
Ing. Hubert Bencel, konateľ spoločnosti
b.) technických:
Ing. Hubert Bencel, konateľ spoločnosti
/ ďalej len zhotoviteľ /
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II. V Ý C H O D I S K O V É P O D K L A D Y A Ú D A J E
2.1

Východiskové údaje :

2.1.1

Názov diela: Výrub porastov v ochrannom pásme
II. a III. triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

cestných

komunikácii

III. P R E D M E T D O H O D Y
3.1.
3.2.
3.3.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

Predmetom tejto dohody je výrub drevitých nárastov ( porasty ohrozujúce bezpečnú
premávku na pozemných komunikáciách v správe objednávateľa ) v ochrannom
pásme ciest a následné odobratie takto vzniknutej drevnej hmoty zhotoviteľom.
Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode
zadávať zhotoviteľovi zákazky, ktorých predmetom bude výrub porastov v ochrannom
pásme ciest v zmysle bodu 2.1.1.
Výrub porastov bude realizovaný podľa požiadaviek objednávateľa nasledovnými
spôsobmi:
Ručný resp. mechanizovaný výrub drevitých nárastov a uloženie drevnej hmoty buď
v ochrannom pásme cesty alebo, kde to bude možné, na voľných plochách vedľa
ciest.
Výrub porastov sa bude vykonávať na úroveň terénu do výšky max. 10 cm nad terén.
Vyťaženú drevnú hmotu zhotoviteľ buď okamžite alebo po čiastočnom preschnutí
zoštiepkuje a následne odvezie.
Konkrétne úseky porastov ohrozujúcich bezpečnú prevádzku na pozemných
komunikáciách, spôsob výrubu a rozsah výrubu v jednotlivých úsekoch určia
poverení zamestnanci príslušného strediska správy ciest TSK pred začatím prác - pri
odovzdávaní úsekov objednávateľom.

IV. D O B A P L N E N I A P R E D M E T U D O H O D Y
Predmet dohody v zmysle článku III. bude zhotoviteľ poskytovať v termíne:
4.1. Začiatok plnenia : jún 2011
4.2. Ukončenie plnenia : december 2015
4.3. Miestom realizácie výrubov je ochranné pásmo predmetných komunikácii v zmysle
špecifikácie v bode 2,1.1.

V. C E N A
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za vykonané práce v zmysle predmetu tejto zmluvy nebude
požadovať žiadnu finančnú úhradu od objednávateľa a práce vykoná na svoje náklady.
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi umožní bezplatné odobratie všetkej
vyťaženej drevnej hmoty, ktorá vznikne pri realizácie predmetných prác a že
objednávateľ si nebude nárokovať žiadnu finančnú čiastku tak za vykonané práce ako
aj za odobratú drevnú hmotu,
5.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní bezplatné uskladnenie vyťaženej drevnej hmoty
v ochrannom pásme ciest až do doby jej následného spracovania zhotoviteľom.
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VI. P O D M I E N K Y V Y K O N A N I A DIELA

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť tieto podmienky:
Nezačať s výrubom porastov bez písomného odovzdania a prevzatia pracoviska,
prejednania prác s príslušným Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie a tiež príslušným Obvodným úradom životného prostredia a poučenia
zodpovedného pracovníka zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov BOZP a OPP.
Súčasťou písomného odovzdania a prevzatia pracoviska je súhlasné stanovisko k
vstupu na pozemok v ochrannom pásme predmetných úsekov ciest ako súhlasu na
vykonanie všetkých prác v ochrannom pásme súvisiacich s plnením predmetu tejto
dohody
Pri práci na výruboch zhotoviteľ nepripustí osoby, ktoré neboli poučené o BOZP a
nedovolí priblíženie osôb do blízkosti padajúcich stromov.
Objednávateľ sa zaväzuje byť v maximálnej miere nápomocný pri riešení príslušných
súhlasov štátnej správy
a miestnej samosprávy, dopravných obmedzení,
zabezpečení dopravného značenia ako aj spolupodieľať sa pri regulovaní dopravy
v úsekoch, kde realizáciou predmetu zmluvy môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti
cestnej premávky ( pri realizácii výrubov drevitých nárastov ako i pri ich následnom
spracovaní a odvoze ).
Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom
č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, pričom odstránené
dreviny nie sú v zmysle tejto zmluvy považované za odpad.
Zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť podľa zákona č.364/2004 Z. z. o vodách
v prípade úniku nebezpečných látok
do povrchových, resp. podzemných vôd
spôsobený jeho činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na
vlastné náklady.
Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
Objednávateľ potvrdí prevzatie diela technickým zmocnencom objednávateľa
písomným protokolom.
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti tejto dohody neumožní súbežné
vykonávanie prác podobných predmetu tejto dohody tretím stranám.
Podrobná prehliadka pracoviska podľa článku III., ktorú ako aj odovzdanie pracoviska
a poučenie zodpovedného pracovníka zhotoviteľa zameraného na problematiku
dodržiavania predpisov BOZP a OPP uskutoční:
za objednávateľa:

Ing. Kňažko, Ing.Mahrík, p. Vážny

za zhotoviteľa:

Ing. Hubert Bencel,

VII. O S T A T N É U S T A N O V E N I A
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré
im boli zverené ako zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez
písomného súhlasu druhej strany, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako
pre plnenie podmienok tejto dohody.
Zmluvné strany akceptujú zverejnenie tejto zmluvy na webovej stránke
objednávateľa v plnom rozsahu, nakoľko bez tohto aktu nemôže byť zmluva platná.
Zhotoviteľ bude pri vykonávaní prác podľa predmetu dohody postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy
platné v SR a podmienky tejto dohody.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu článku III. tejto
dohody.
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VIII. Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N I A
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Ochranné pásmo na komunikáciách vymedzuje Cestný zákon 135/1961 v znení
neskorších predpisov.
Dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpisu účastníkmi a 24 hodín po zverejnení na
webovej stránke SC TSK.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu služieb
a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody.
Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať alebo zrušiť len písomnou formou na základe
konsenzu účastníkov, s výnimkou zákonných okolností upravujúcich odstúpenie.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú prenášať na zmluvného partnera svoje
záväzky voči štátny orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej
poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu si prečítali, s jej obsahom sa oboznámili,
zmluve porozumeli a túto uzavreli v slobodnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.
Táto dohoda je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno obdrží
objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Trenčíne dňa:

V Malých Uherciach dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

/

Brnianska 3
911 05 TRENČÍN
-1-
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