RÁMCOVÁ DOHODA
číslo kupujúceho: 26 - 1000/10VS/2020
číslo predávajúceho: 1/2020 S
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov (ďalej ako „ZVO“)
(ďalej aj ako „rámcová dohoda/dohoda“)

Čl. 1. Účastníci dohody
Kupujúci:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo:
Jesenná 14, 080 01 Prešov
Zastúpený:
Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
37 936 859
DRČ:
2021775294
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných:
Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku
- obchodných:
Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
- technických:
Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku
Bc. Róbert Roj, poverený vedením oddelenia prevádzkových činností
E-mail:
objednavky@sucpsk.sk,
Právna forma:
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
(ďalej len „kupujúci“)
A
Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:

TOBIX, s.r.o.
Ladomirová 20, 090 03 Ladomirová
Mgr. Danka Micheľová, konateľ
Mgr. Ľuboš Micheľ, konateľ

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
43 928 676
IČ DPH:
SK2022511392
DIČ:
2022511392
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných:
Mgr. Danka Micheľová, konateľ
- obchodných:
Mgr. Danka Micheľová , konateľ
- technických:
Mgr. Danka Micheľová, konateľ
E-mail:
tobixsro@gmail.com
Právna forma:
Spoločnosťs ručením obmedzeným
Zapísaný:
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 19578/P
(ďalej len „predávajúci“)
(predávajúci a kupujúci spoločne ďalej aj ako „účastníci dohody“)
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Čl. 2. Účel a predmet rámcovej dohody
2.1

Účelom dohody je určenie rámcových zmluvných podmienok pre zadávanie objednávok počas trvania
dohody, najmä čo sa týka druhu predmetu plnenia, jeho ceny a predpokladaného rozsahu, s cieľom
zabezpečiť opakované a kontinuálne dodanie tovaru, ktorý tvorí predmet plnenia, v závislosti od potrieb
a požiadaviek kupujúceho.

2.2

Predmetom dohody je záväzok predávajúceho, počas trvania dohody, riadne a včas dodávať pre kupujúceho
predmet plnenia - chemický posypový materiál na báze chloridu horečnatého s rozmrazujúcim
účinkom min. do – 34 °C v tuhej forme a chemický posypový materiál na báze chloridu horečnatého
vo forme 30 % roztoku, na základe jeho písomných objednávok a záväzok kupujúceho, za dodaný tovar,
zaplatiť predávajúcemu cenu podľa článku 3 dohody. (ďalej ako “tovar” alebo „predmet kúpy“).

2.3

Kupujúci uvažuje s predpokladaným množstvom chemického posypového materiálu na báze MgCl2 (v
tonách), podľa priloženej tabuľky (bod 2.4 dohody) a predpokladaným množstvom roztoku MgCl2 (v
kubických metroch), podľa priloženej tabuľky (bod 2.5 dohody). Účastníci dohody berú na vedomie, že
požiadavky v zmysle bodu 2.4 a 2.5 za jednotlivé obdobia sa môžu vplyvom poveternostných podmienok
pozmeniť, je ale potrebné rešpektovať bod 3.5 dohody a neprekročiť cenu celkom.

2.4

Posypová soľ MgCl2 tuhá forma:
Cestmajsterstvá SÚC PSK
Bardejov, Zborov
Humenné
Medzilaborce
Stakčín
Poprad
Kežmarok
Tatranská Štrba
Levoča
Chmin. Nová Ves
Lipany
Záborské
Stará Ľubovňa
Spišská Stará Ves
Svidník
Vranov n/ Topľou
SPOLU

2020
t
24
24
12
12
72
48
12
0
0
0
48
48
24
24
24
372

SÚC PSK celkom (t)
2.5

2021
t
48
36
36
36
96
72
18
24
24
24
24
72
36
36
36
618

2022
t
48
36
36
24
96
72
18
24
24
24
24
72
24
36
36
594

Spolu
t
120
96
84
72
264
192
48
48
48
48
96
192
84
96
96
1 584

1 584

Posypová soľ MgCl2 roztok:
Oblasť SÚC PSK
Bardejov
Humenné
Poprad
Prešov
Stará Ľubovňa
Svidník
Vranov nad Topľou
SÚC PSK celkom (m3)

2020
m3
10
10
10
10
10
10
10

2021
m3
10
10
10
10
10
10
10

2022
m3
10
10
10
10
10
10
10

Spolu
m3
30
30
30
30
30
30
30

210
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2.6

Predávajúci sa zaväzuje, že prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a poskytne súvisiace služby,
t. j. dopravu tovaru na miesta určenia. Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na
predmete kúpy prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom písomného protokolárneho prevzatia
podľa jednotlivých dodacích listov. Kupujúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v dohode, že
prevezme tovar a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar.

2.7

Predmetom plnenia predávajúceho je aj poskytnutie súčinnosti pri plnení požiadaviek orgánu štátnej
správy ochrany prírody a krajiny vo veci monitorovania vplyvov aplikácie chemického posypového
materiálu.

2.8

Predávajúci sa zaväzuje dodržať kvalitatívne vlastnosti predmetu dohody v súlade s požiadavkami
kupujúceho na používanie posypových materiálov na báze chloridu horečnatého na pozemných
komunikáciách v súlade s odsúhlaseným operačným plánom zimnej služby.

2.9

Účastníci dohody vyhlasujú a zaväzujú sa, že za týmto účelom:
a)

sa budú riadiť ustanoveniami rámcovej dohody pri uzatváraní jednotlivých čiastkových objednávok,
na základe ktorých sa predávajúci zaviaže dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, previesť na neho
vlastnícke právo k dohodnutému tovaru a kupujúci sa zaviaže zaplatiť za dohodnutý tovar dohodnutú
kúpnu cenu,

2.10 V súlade s ustanoveniami dohody sa predávajúci zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky dohody
v súlade so súťažnými podkladmi, realizovať predmet rámcovej dohody vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejnou súťažou s vybavením, ktoré si na tento účel
zabezpečí. Predmet dohody plne korešponduje s ponukou predávajúceho predloženou v procese verejného
obstarávania.
2.11 Predávajúci môže zabezpečiť predmet plnenia prostredníctvom tretích osôb - subdodávateľov, len s
predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho.
2.12 Predávajúci je povinný k uplatňovaniu subdodávateľov dodržať príslušné ustanovenia ZVO.
Subdodávatelia predávajúceho, uvedení v rámcovej dohode musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32
ods. 1 ZVO. Predávajúci je povinný uviesť údaje o subdodávateľoch v rámcovej dohode v rozsahu podľa
§ 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t. j. obchodné meno, sídlo a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa.
U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. h) a § 40 ods.
7 ZVO. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu dohody. Nedodržanie
postupu v zmysle tohto článku považuje kupujúci za porušenie zmluvných podmienok s následným
uplatnením zmluvných pokút podľa bodu 5.18 dohody.
2.13 V prípade zámeru uplatniť nového subdodávateľa, prípadne uplatniť zmenu pôvodného subdodávateľa je
predávajúci povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť kupujúcemu na schválenie každého
subdodávateľa a uviesť presný rozsah a popis časti plnenia, ktorý bude subdodávateľom realizovaný.
Predávajúci je povinný za nového subdodávateľa dodržať všetky podmienky podľa bodu 2.10. Predávajúci
nie je oprávnený bez písomného súhlasu kupujúceho previesť svoje práva a záväzky podľa rámcovej
dohody na nového subdodávateľa. Nedodržanie postupu v zmysle tohto článku považuje kupujúci za
porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút podľa bodu 5.18 dohody.
2.14 Predávajúci, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzťahujú výnimky
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak dôjde k zmene údajov napr.
k jeho výmazu z registra ako partnera verejného sektora alebo ďalším zmenám, kupujúci má možnosť
uplatniť postup v zmysle čl. 7 bod 7.1 písm. d) tejto dohody. Ak sa povinnosť registrácie v zmysle prvej
vety vzťahuje aj na prípadného subdodávateľa, kupujúci má možnosť uplatniť postup v zmysle čl. 7 bod
7.1 písm. d) obdobne.
2.15 Predávajúci nie je oprávnený bez písomného súhlasu kupujúceho previesť svoje práva a záväzky podľa
tejto dohody na nového subdodávateľa.
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2.16 Každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky je posudzované ako samostatná kúpa.
2.17 Rámcová dohoda sa vzťahuje aj na tovar uvedený v špecifikácii, u ktorého dôjde k zmene obchodného
názvu pri dodržaní kvalitatívnych parametrov.
2.18 Pri prvej dodávke v každom kalendárnom roku počas trvania dohody, je predávajúci povinný predložiť
zástupcovi kupujúceho, oprávneného rokovať vo veciach technických podľa čl. 1. Dohody certifikát tovaru
uvedeného v bode 2.2 a v bode 2.3, resp. vyhlásenie o zhode výrobkov alebo protokoly z kontrolných
skúšok.
2.19 Údaje o subdodávateľoch známych v čase uzatvorenia dohody:
neuplatňuje sa

1.

Po splnení podmienok v zmysle bodov 2.11 a 2.12 dohody a po schválení oznámených nových
subdodávateľov kupujúcim, nie je potrebné pristupovať k uzatvoreniu dodatku k dohode.
2.20 Kupujúci si vyhradzuje právo v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov od jeho zriaďovateľa –
Prešovského samosprávneho kraja – vykonať:
a)

úpravu rozsahu predmetu plnenia dohody a lehotu dodania tovaru, s možnosťou skrátenia alebo
predĺženia lehoty dodania,

b)

presun množstva predmetu dohody v rámci kalendárnych rokov a jednotlivých oblastí kupujúceho, za
podmienky dodržania finančného limitu podľa bodu 3.5 dohody záväzného pre obidvoch účastníkov
dohody počas doby jej trvania,

c)

alebo v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov neodobrať uvedené predpokladané množstvo
predmetu dohody,

pričom uvedené skutočnosti sa nebudú považovať za porušenie zmluvných podmienok zo strany
kupujúceho a nebudú dôvodom na uzatvorenie dodatku k dohode a ani na uplatnenie si náhrady škody zo
strany predávajúceho.
2.21 Kupujúci si vyhradzuje právo meniť predpokladané množstvá podľa bodu 2.4 a 2.5 na základe skutočných
požiadaviek, t. j. predpokladané množstvá sa môžu meniť medzi jednotlivými rokmi až do výšky 25 %.
Čl. 3. Uzatváranie čiastkových objednávok a cena predmetu plnenia
3.1

Čiastkové písomné objednávky musia byť vystavené v súlade s rámcovou dohodou na základe aktuálnych
prevádzkových potrieb kupujúceho. Predávajúci berie na vedomie, že objednávanie predmetu dohody je
právom kupujúceho, nie jeho povinnosťou. Uvedenie predpokladaného rozsahu predmetu plnenia v
rámcovej dohode nezaväzuje kupujúceho na dodanie tovaru v predpokladanom rozsahu a ani nezakladá
ďalšie práva predávajúceho, vrátane práva na náhradu škody voči kupujúcemu z titulu ušlého zisku v
prípade, ak tento nedodrží predpokladaný rozsah predmetu plnenia v zmysle dohody. Objednávku je možné
zasielať aj e-mailovou komunikáciou na adresy, uvedené v čl. 1 dohody.

3.2

Kupujúci podáva návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy na predmet dohody, formou písomnej objednávky,
za cenu stanovenú postupom podľa nasledujúcich ustanovení tohto článku. Písomné objednávky budú
obsahovať min. tieto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

číslo dohody
identifikačné údaje účastníkov dohody,
požadované množstvo predmetu kúpy,
určenie spôsobu dodania predmetu kúpy podľa bodu 4.7 dohody,
miesto dodania t. j. názov oblasti, príp. cestmajsterstva kupujúceho,
termín požadovaného dodania tovaru v zmysle bodu 4.6,
predpokladaná odplata za dodanie tovaru.
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3.3

Kupujúci je povinný v objednávke určiť, okrem údajov podľa predchádzajúceho bodu, kontaktnú osobu,
t. j. oblastný riaditeľ pre oblasť, ktorej bude vystavená objednávka, resp. vedúci prevádzkových
činností oblasti. Na strane predávajúceho je kontaktnou osobou: Mgr. Danka Micheľová,
+421 905 520 648, tobixsro@gmail.com. Tieto osoby sú oprávnené konať za svoju stranu dohody, pri
realizácii dodania tovaru v zmysle objednávky.

3.4

Objednávka bude zaslaná predávajúcemu elektronickou komunikáciou z e-mailovej adresy kupujúceho:
objednavky@sucpsk.sk
a/alebo
vojtekova.jana@sucpsk.sk,
stefunkova.maria@sucpsk.sk,
kubusova.lydia@sucpsk.sk,
ondikova.maria@sucpsk.sk,
stesnakova.monika@sucpsk.sk,
tycova.dominika@sucpsk.sk, dravecka.beata@sucpsk.sk., inak sa nebude považovať za objednávku
kupujúceho v zmysle dohody. Objednávku predávajúci obratom potvrdí z e-mailovej adresy
tobixsro@gmail.com, najneskôr však do 2 (dvoch) pracovných dní od zaslania. Pokiaľ predávajúci
nereaguje podľa predchádzajúcej vety na objednávku kupujúceho platí fikcia, že objednávka sa považuje
za akceptovanú, t. j. pre predávajúceho záväznú, a to nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom uplynula
lehota na jej potvrdenie. Potvrdenie objednávky bude nevyhnutnou súčasťou každej čiastkovej objednávky.

3.5

Cena za predmet dohody (ďalej len „kúpna cena“ alebo cena tovaru“) je stanovená na základe výsledku
verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a predstavuje cenu celkom a je plne v súlade s ponukou predávajúceho, vo výške

Názov a druh
tovaru

MJ

Chemický posypový
materiál na báze
MgCl2 – tuhý

Chemický posypový
materiál na báze
MgCl2 – roztok

Predpokladané
množstvo
tovaru celkom
(t/m3)

Jednotková
cena za
1 tonu/1 m3
bez DPH
€/t/m3)

Jednotková
cena za
1 tonu/1 m3
vrátane DPH
€/t/m3)

Cena celkom
bez DPH

1 584

231,30

210

200,00

t

Cena celkom
vrátane DPH

(v €)

DPH
vo výške
20 %
(v €)

277,56

366.379,20

73.275,84

439.655,04

240,00

42.000,00

8.400,00

50.400,00

408.379,20

81.675,84

490.055,04

m3
m
₃

Cena celkom za celý predmet dohody:

(v €)

Cena celkom s DPH slovom: štyristodeväťdesiattisícpäťdesiatpäť eur 04/100
Cena predstavuje finančný limit dohody, ktorý nemožno prekročiť pokiaľ nie je uvedené v dohode inak.
3.6

Celková hodnota čiastkových zmlúv na dodanie tovaru počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody nesmie
prekročiť cenu za predmet dohody v zmysle bodu 3.5 dohody.

3.7

Jednotková cena uvedená v dohode bez DPH je cena maximálna, platná počas celej doby trvania dohody
podľa článku 4.1. dohody a sú v nej zahrnuté náklady na naloženie, dopravu, vyloženie tovaru, cenu
pohonných látok, mzdové náklady, opotrebenie a technickú údržbu dopravných prostriedkov, vrátane
ostatných prevádzkových nákladov, mýtne, náklady za poistenie zodpovednosti za škodu cestného
dopravcu a všetky ostatné súvisiace náklady predávajúceho spojené s plnením predmetom kúpy, pokiaľ
nie je uvedené inak.

3.8

Zmeny dohody: Dohodu možno zmeniť písomnou formou počas jej trvania bez nového verejného
obstarávania výlučne za predpokladov uvedených v § 18 ZVO.

3.9

Dôvodom uzatvorenia dodatku k dohode podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZVO sú presné podmienky úpravy.
Účastníci dohody sa dohodli na tom, že podľa skutočných potrieb kupujúceho, je možné postupom
predpokladaným v čl. 8 bod 8.3 dohody formou dodatku k dohode:
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a) predĺžiť dobu trvania dohody podľa čl. 4 bod 4.1, maximálne však do 30 mesiacov od účinnosti
dohody, za predpokladu nepresiahnutia finančného limitu uvedeného v bode 3.5 tohto článku.
b) zvýšiť celkové predpokladané množstvo tovaru a tým celkovú hodnotu čiastkových objednávok
podľa bodu 3.5 do celkovej výšky 10 %.
3.10 Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú rokovať o zmene ceny, ktorá je možná tiež v prípade, ak táto by mala
byť spôsobená nezávisle od ich vôle, t. j. zmeny colných a daňových predpisov v zmysle novelizácie
príslušných zákonov. Predávajúci je povinný uvedené skutočnosti kupujúcemu preukázať a zdokladovať
dôveryhodným spôsobom.
3.11 Účastníci dohody sa s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu dohodli na
možnosti určovať cenu predmetu kúpy (tovaru) s ohľadom na vývoj porovnateľných tovarov na
relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie ako cena určená dohodou, účastníci sa dohodli, že určia
cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami na trhu. V takom prípade účastníci budú
postupovať v zmysle čl. 8 bod 8.3 dohody a predávajúcemu bude zaslaný návrh dodatku k dohode, ktorého
obsahom budú upravené jednotkové ceny a cena celkom. Predávajúci je povinný v lehote 14 kalendárnych
dní odo dňa predloženia návrhu Dodatku k dohode, doručiť kupujúcemu podpísaný dodatok v príslušnom
počte, alebo vypovedať dohodu podľa čl. 7 bod 7.1 písm. e) v lehote troch mesiacov, ktorá začne plynúť
dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede kupujúcemu.
3.12 Na účely porovnania cien je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov
bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie, pričom sa musia vziať do úvahy aspoň
tri (3) cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú. Účastníci
dohody sa dohodli, že možnosť zisťovať ceny má výlučne kupujúci, a to najskôr po 6 mesiacoch od
účinnosti dohody. Predávajúci berie na vedomie, že spôsob zisťovania cien je vo výlučnej kompetencii
kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že poskytne predávajúcemu na vyžiadanie výsledky vyhodnotenia
porovnania cien.
Čl. 4. Doba trvania dohody a dodacie podmienky, možnosti prerušenia a predĺženia lehoty
4.1

Predávajúci bude dodávať predmet dohody kupujúcemu priebežne od nadobudnutia účinnosti dohody do
31.12.2022. Táto dohoda môže zaniknúť aj pred uplynutím tejto doby, ak dôjde k vyčerpaniu finančného
limitu podľa bodu 3.5 dohody, resp. k vecnému vyčerpaniu zmluvného objemu v závislosti od toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr.

4.2

V prípade, ak nedôjde k celkovému vecnému vyčerpaniu plnenia rámcovej dohody si kupujúci po
vzájomnej dohode účastníkov dohody vyhradzuje možnosť jej predĺženia, postupom podľa bodu 3.8 a 8.3
tejto dohody, maximálne do 30 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody,
pričom celkové plnenie nesmie presiahnuť finančný limit podľa bodu 3.5 tejto dohody.

4.3

Predávajúci, na základe predloženej objednávky kupujúceho, dodá predmet dohody kompletne, v plnom
požadovanom množstve každej objednávky.

4.4

Kupujúci sa nezaväzuje prebrať od predávajúceho tovar, ktorého množstvo alebo kvalita nebudú
zodpovedať vystavenej potvrdenej čiastkovej objednávke.

4.5

V odôvodnených prípadoch (napr. kalamitná situácia, potreba urýchleného zásobenia tovarom) si kupujúci
vyhradzuje právo v objednávke určiť iný spôsob dopravy bez nároku predávajúceho na úpravu jednotkovej
ceny pri dodávke tovaru.

4.6

Dodávky tovaru podľa bodu 2.4 a bodu 2.5 dohody, sa budú realizovať v nasledovných časových reláciách
maximálne:
•

do 7 dní od doručenia čiastkovej objednávky predávajúcemu, pričom maximálny objem jednej
čiastkovej objednávky na posypovú soľ MgCl2 v tuhej forme (vystavenej pre jednu oblasť) bude do
96 ton pri minimálnom odbere 12 t na určené jednotlivé cestmajsterstvá danej oblasti;
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•

4.7

do 7 dní od doručenia čiastkovej objednávky predávajúcemu, pričom maximálny objem jednej
čiastkovej objednávky na soľ MgCl2 v roztoku (vystavenej pre jednu oblasť) bude do 10 m3 na určené
oblasti;

Predávajúci dodá predmet dohody:
•

chemický posypový materiál v tuhej forme v balení do max. množstva 1 tony tovaru v nepremokavých
obaloch;

•

chemický posypový materiál vo forme roztoku minimálne v 1000 l kontajneroch.

4.8

Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu riadne a včas na dohodnutom mieste plnenia
a kupujúci je povinný tento predmet kúpy prevziať a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

4.9

Miestom plnenia predmetu dohody sú sídla oblastí vrátane jednotlivých cestmajsterstiev kupujúceho podľa
bodu 2.4 a bodu 2.5 dohody. Oprávnenými osobami kupujúceho pre potreby plnenia dohody budú
zamestnanci: dispečer resp. vedúci cestmajsterstva v mieste dodania predmetu kúpy.

4.10 Oprávnenou osobou predávajúceho pre plnenie dohody je: Mgr. Danka Micheľová, tel.: 0905 520 648.
4.11 Predávajúci, na základe predloženej objednávky od jednotlivých oblastí Kupujúceho, dodá predmet dohody
kompletne, v plnom požadovanom množstve každej objednávky. Kupujúci sa nezaväzuje prebrať od
Predávajúceho tovar, ktorého množstvo alebo kvalita nebudú zodpovedať vystavenej objednávke.
4.12 Kvalita a komplexnosť dodávok predmetu kúpy bude zo strany kupujúceho overovaná a potvrdená
podpísaním dodacieho listu pri preberaní predmetu dohody oprávnenou osobou kupujúceho podľa bodu
4.10 tejto dohody pre potreby plnenia dohody v mieste dodania tovaru, t.j. v mieste sídla cestmajsterstva.
4.13 Prípadnú zmenu údajov o oprávnenej osobe uvedenej v bode 4.10 dohody je predávajúci povinný
bezodkladne oznámiť dotknutej oprávnenej osobe kupujúceho bez povinnosti uzatvoriť dodatok k dohode.
4.14 Predávajúci, na základe predloženej písomnej čiastkovej objednávky kupujúceho, dodá tovar v
požadovanom množstve každej čiastkovej objednávky. Kupujúci bude považovať dodanie objednávky za
splnené, ak bude dodaný tovar v požadovanom množstve presne podľa špecifikácie uvedenej v čiastkovej
objednávke.
4.15 Kupujúci sa nezaväzuje prebrať od predávajúceho tovar, ktorého množstvo alebo kvalita nebudú
zodpovedať údajom vo vystavenej objednávke, prípadne nebude v súlade s podmienkami a požiadavkami
stanovenými verejnou súťažou v procese verejného obstarávania a touto dohodou.
4.16 Predávajúci, na základe doručenej objednávky od kupujúceho, dodá predmet dohody kompletne, v plnom
požadovanom množstve každej objednávky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorého
množstvo alebo kvalita nebudú zodpovedať údajom vo vystavenej čiastkovej objednávke alebo kupujúci
zistí nedodržanie parametrov v zmysle dohody. Ak kupujúci využije právo odmietnuť prevzatie predmetu
kúpy, nezodpovedá za náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, príp. s dodaním náhradného
predmetu kúpy.
4.17 Predávajúci je povinný každú dodávku tovaru z dôvodu náležitého zabezpečenia pracovného režimu
kupujúceho hlásiť kupujúcemu min. 1 kalendárny deň pred predpokladaným termínom dodania tovaru na
miesto dodania, resp. v deň dodávky tovaru telefonicky na kontaktné čísla uvedené na webovom sídle
kupujúceho.
4.18 Kupujúci si v prípade potreby v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo zabezpečiť dopravu predmetu
kúpy na miesto plnenia vlastnými dopravnými kapacitami za podmienok dohodnutých oboma účastníkmi
dohody potvrdených (napr. v čiastkovej objednávke) v čase vzniknutej situácie. Uvedenú skutočnosť je
kupujúci povinný vopred oznámiť prostredníctvom oprávnenej osoby kupujúceho podľa bodu 4.10 tejto
dohody.
4.19 Predávajúci podpisom dohody zároveň prehlasuje, že sú mu ku dňu podpisu dohody známe všetky miesta
dodania kupujúceho.
4.20 Predávajúci má nárok na prerušenie lehoty dodania predmetu dohody v zmysle bodu 4.1 článku 4. dohody,
rešpektujúc pritom ZVO iba z týchto dôvodov:
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a)

b)

c)

nepredvídateľný nedostatok zamestnancov predávajúceho alebo vybavenia potrebného na výkon
jeho činností, ktoré sú spôsobené epidémiami, živelnými pohromami, povstaním, vojnou,
vyhlásením vojnového stavu, mobilizáciou alebo iným vplyvom vládnej administratívy,
v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely dohody myslí výnimočná udalosť alebo okolnosť, proti
vzniku ktorej sa nemohol zabezpečiť a po jej vzniku primerane vyhnúť a nie je ju možné podstatne
pripísať predávajúcemu za predpokladu, že táto udalosť alebo okolnosť mu bráni vykonávať jeho
povinnosti,
riadne preukázateľné oneskorenie spôsobené kupujúcim za predpokladu, že bol predávajúcim na to
riadne upozornený.

4.21 Pokiaľ má predávajúci za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, je povinný
vyšpecifikovať a náležite písomne zdôvodniť udalosť alebo okolnosť ktorá podľa názoru predávajúceho
vyvolala tento nárok bezodkladne, avšak nie neskôr ako3 dni po tom, čo si uvedomil, alebo mal uvedomiť
jej vznik, inak nárok na prerušenie lehoty zaniká. O akceptácii nároku alebo o zamietnutí nároku, doručí
kupujúci predávajúcemu písomné oznámenie.
4.22 Povinnosti účastníkov dohody po dobu trvania okolnosti alebo udalostí podľa bodu 4.20 tohto článku
dočasne spočívajú a pokračujú hneď po tom, čo odpadne táto prekážka. Uzatvorenie dodatku v zmysle čl.
8 bod 8.3 dohody v tomto prípade nie je potrebné.
Čl. 5. Platobné podmienky a zmluvné pokuty
5.1

Kupujúci neposkytuje predávajúcemu preddavok na predmet kúpy.

5.2

Cena za predmet plnenia bude uhradená na základe faktúr, ktoré budú vyhotovené po uskutočnení
jednotlivých dodávok predmetu rámcovej dohody v súlade s množstvom uvedeným v objednávke.
Podkladom pre fakturáciu budú doložené očíslované dodacie listy za každý deň odberu tovaru s uvedením
dátumu, množstva v t, ŠPZ vozidla, meno vodiča, oblasť/cestmajsterstvo kupujúceho a potvrdenie
kupujúceho o správnosti uvedených informácií. Pre každú vystavenú čiastkovú objednávku predávajúci
vystaví samostatnú faktúru.

5.3

Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny za predmet dohody vzniká predávajúcemu úplným a včasným
splnením jeho záväzku v požadovanej kvalite a kvantite. Kupujúci bude akceptovať iba kompletné dodanie
zaslanej objednávky a neprevezme čiastočné, t. j. neúplné dodanie konkrétnej objednávky.

5.4

Po prevzatí tovaru v rozsahu jednotlivých objednávok oprávnenými osobami kupujúceho v termíne
uvedenom v čiastkovej objednávke, predloží predávajúci daňový doklad – faktúru na skutočne dodané
množstvo predmetu dohody. Miesto doručenia faktúry je sídlo oblasti kupujúceho.

5.5

Podkladom pre fakturáciu budú vystavené a potvrdené dodacie listy o dodaní tovaru.

5.6

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej riadneho doručenia do podateľne kupujúceho.

5.7

V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený ich
vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opraveného dokladu.

5.8

Kupujúci prevezme od predávajúceho len dodávky predmetu dohody dodané na základe potvrdenej
čiastkovej objednávky, v objeme uvedenom na čiastkovej objednávke. Dodávky dodané predávajúcim nad
rámec množstva uvedeného v čiastkovej objednávke kupujúci nie je povinný prevziať.

5.9

V prípade nedodržania dohodnutých termínov a časov dodania tovaru, zaplatí predávajúci kupujúcemu
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej ceny dohodnutej dodávky za každý, i začatý deň omeškania.

5.10 V prípade omeškania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu je predávajúci oprávnený
vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5.11 Omeškaním jedného účastníka dohody voči druhému vzniká právo na náhradu nákladov spojených s
uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.
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5.12 Ak predávajúci neodstráni nedostatky predmetu dohody vyplývajúce z uplatnenia záručných podmienok v
určenom termíne, môže si kupujúci uplatniť majetkové sankcie za neodstránenie nedostatkov v sume 300
€ za každý, i začatý deň omeškania s odstránením nedostatkov.
5.13 V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora uvedených
v bode 2.12 dohody má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu dohody.
5.14 V prípade odstúpenia od rámcovej dohody kupujúcim z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok
realizácie plnenia predávajúceho viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu dohody aj napriek
písomnému upozorneniu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
20 % z celkovej ceny plnenia.
5.15 Odstúpením predávajúceho od rámcovej dohody nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu
škody.
5.16 Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok účastníka dohody na náhradu škody, ktorá jej porušením
povinnosti vznikne.
5.17 Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú kupujúcemu v dôsledku nesplnenia
podmienok dohodnutých v dohode.
5.18 V prípade porušenia povinnosti predávajúceho v zmysle ustanovení bodu 2.10 alebo 2.11 dohody, je
kupujúci oprávnený vyfakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé porušenie
povinnosti.
5.19 V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich do
30 dní od doručenia vyúčtovania.
5.20 Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok účastníka dohody na náhradu škody, ktorá jej porušením
povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
5.21 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle dohody nezbavuje predávajúceho povinnosti predmetnú činnosť
vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.
5.22 V súlade s § 41 ods.7 ZVO sa účastníci dohodli, že v prípade, ak si predávajúci nesplní svoje finančné
povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za realizáciu časti predmetu
plnenia, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú kupujúceho o priamu
úhradu za jeho realizáciu, kupujúci poskytne predávajúcemu primeranú lehotu na vykonanie nápravy (ak
nie je dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dní od doručenia výzvy), v ktorej môže
namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti, čo musí predávajúci náležitým spôsobom
preukázať. Počas plynutia lehoty v zmysle predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený zadržať výplatu
čiastkových faktúr, vystavených predávajúcim až do času, kedy nebudú záväzky predávajúceho voči
subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu dohody nie je kupujúci v omeškaní so
zaplatením svojich peňažných záväzkov voči predávajúcemu a predávajúcemu nevznikne nárok na žiadne
zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany predávajúceho v lehote poskytnutej kupujúcim k
uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči predávajúcemu a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
kupujúcemu písomne náležite preukázané alebo nebude preukázané, že predávajúci nemá voči
subdodávateľovi žiadne záväzky, je kupujúci oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči
predávajúcemu priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči predávajúcemu v zmysle dohody, do výšky
pohľadávky subdodávateľa, ktorú kupujúci uspokojil, s čím predávajúci vyslovuje súhlas.
Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady tovaru
6.1.

Predávajúci sa zaväzuje dodržať kvalitatívne vlastnosti predmetu plnenia dohody podľa zákonov, vyhlášok,
nariadení a platných technických noriem a ručí, že si predmet dohody tieto vlastnosti počas záručnej doby
zachová.

6.2.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záručnú dobu na tovar v trvaní 24 mesiacov odo dňa protokolárneho
písomného prevzatia tovaru kupujúcim, jednotlivo podľa potvrdenej čiastkovej objednávky a na základe
dodacieho listu.
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6.3.

Predávajúci zodpovedá za vlastnosti dodaného tovaru podľa podmienok uvedených v dohode počas
záručnej doby v trvaní podľa bodov 6.1 a 6.2 dohody.

6.4.

Predávajúci dodá tovar zodpovedajúci podľa ním predloženého atestu kvality tovaru.

6.5.

Tovar bude predávajúcim dodaný tak, aby počas doby platnosti tejto dohody spĺňal kvalitatívne podmienky
v zmysle bodu 6.1 a 6.4 dohody. Akákoľvek zmena prevedenia tovaru sa bude považovať za porušenie
kvalitatívnych podmienok podľa dohody.

6.6.

Predávajúci sa zaväzuje do 7 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody doručiť do sídla
kupujúceho vzorku tovaru v objeme 5 kg v pevnom obale a v objeme 5 l pre roztok, za účelom vizuálneho
posúdenia jednotlivých priebežných dodávok tovaru počas celej doby trvania rámcovej dohody. Vzorku je
predávajúci povinný odovzdať oprávneným osobám rokovať vo veciach technických za kupujúceho.

6.7.

Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté kupujúcemu v dôsledku nesplnenia podmienok
dohody. Predávajúci zodpovedá za všetky škody na predmete kúpy až do jeho protokolárneho prevzatia
kupujúcim v mieste dodania.

6.8.

Reklamáciu tovaru je nutné uplatniť výhradne formou Protokolu o reklamácii u predávajúceho.

6.9.

Reklamačný protokol musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
•
•
•
•
•

úplné identifikačné údaje reklamujúceho subjektu,
predmet reklamácie,
opis reklamovanej chyby,
údaje o vecnej škode alebo ujme na zdraví,
dátum a podpis.

6.10 V prípade zjavných nedostatkov zistených pri fyzickom preberaní tovaru a v prípade nedodržania
požadovanej granulácie a kvality tovaru v zmysle predloženej ponuky, si kupujúci vyhradzuje právo
neprevziať tovar.
6.11 Prípadné skryté nedostatky tovaru nezistiteľné pri fyzickom preberaní predmetu dohody budú kupujúcim
písomne reklamované do 3 pracovných dní odo dňa zistenia nedostatku. V prípade oprávnenej reklamácie
je predávajúci povinný na svoje náklady neodkladne, najneskôr do 48 hodín, zrealizovať náhradné plnenie
v požadovanej kvalite.
6.12 Kupujúci má právo preverovať kvalitu dodaného tovaru odberom vzoriek a ich analýzou v laboratóriu,
ktoré poskytuje takéto služby.
6.13 Náklady spojené s odberom a analýzou takéhoto preverovania hradia obe strany samostatne. Pri oprávnenej
reklamácii kvality dodaného tovaru náklady spojené s odberom a analýzou u kupujúceho uhradí
predávajúci. Pri neoprávnenej reklamácii kvality dodaného tovaru náklady spojené s odberom u
predávajúceho uhradí kupujúci.
6.14 Kupujúci má právo preverovať množstvo dodaného tovaru, a to na kupujúcim určenom mieste. V prípade
zistenia rozdielov medzi množstvom uvedeným v dodacom liste a množstvom zisteným kupujúcim je
kupujúci povinný spísať reklamačnú zápisnicu.
6.15 Ostatné záručné a pozáručné podmienky sa riadia ustanoveniami § 422 a nasledujúcich zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6.16 Predávajúci zodpovedá za všetky výrobné chyby tovaru - zjavné a skryté v zmysle ustanovení Obchodného
zákonníka vo vzťahu ku kupujúcemu.
Čl. 7. Spôsob zániku dohody
7.1

Dohoda zaniká
a) splnením t. j. vyčerpaním finančného limitu podľa bodu 3.5 dohody resp. uplynutím doby trvania
dohody v zmysle bodu 4.1 tejto dohody alebo uplynutím doby v zmysle bodu 4.2 tejto dohody,
b) dohodou,
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okamžitým odstúpením od dohody, v prípade podstatného porušenia dohody je ktorýkoľvek účastník
dohody oprávnený okamžite odstúpiť od dohody. V prípade nepodstatného porušenia rámcovej
dohody sú účastníci dohody oprávnení od dohody odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty
stanovenej v písomnej výzve na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto dohodou, prílohami
a právnymi predpismi. Ak sa účastníci dohody v písomnej výzve nedohodnú inak platí, že primeranou
lehotou sa v zmysle predchádzajúcej vety považuje 7 kalendárnych dní. Doručením odstúpenia od
dohody zanikajú všetky práva a povinnosti strán určené touto dohodou.
d) okamžitým odstúpením od dohody kupujúcim, v prípade zistenia nesplnenia povinnosti v zmysle bodu
2.12 dohody predávajúcim, resp. jeho subdodávateľom kedykoľvek počas trvania dohody;
e) písomnou výpoveďou predávajúceho, ak predávajúci nie je schopný dodať plnenie za cenu určenú
postupom v zmysle bodu 3.11, výpovedná lehota je tri mesiace, ktoré začnú plynúť dňom nasledujúcim
po dni doručenia výpovede kupujúcemu;
f) písomnou výpoveďou kupujúceho, ak predávajúci neuzavrie s kupujúcim dodatok v zmysle čl. 3 bod
3.11, výpovedná lehota sú tri mesiace, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia
výpovede predávajúcemu;
7.1.1 Podstatným porušením dohody sa rozumie najmä ak:
a) v čase uzavretia dohody alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel dohody,
ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola dohoda uzavretá, že druhá strana nebude
mať záujem na plnení povinností pri takom porušení dohody,
c)

b)

počas trvania dohody predávajúci prestane spĺňať podmienky osobného postavenia alebo finančného
a ekonomického postavenia prípadne technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 35 ZVO,

c)

predávajúci nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti predávajúceho plniť zmluvný
záväzok sa považuje:
• nespôsobilosť predávajúci aj napriek písomnej výzve dodať tovar dohodnutým spôsobom po
stránke kvalitatívnej, organizačnej a/alebo v dohodnutom termíne a/alebo množstve,
• postup alebo priebežný výsledok dodávania tovaru predávajúcim, ktorý vedie preukázateľne a
nepochybne k vadnému plneniu dohody,

d)

vadné plnenie predávajúcim, na ktoré bol kupujúcim v priebehu plnenia písomne upozornený a ktoré
predávajúci napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu
kupujúci poskytol,

e)

predávajúci neakceptoval postup v zmysle bodu 3.10 tejto dohody,

f) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok predávajúceho uvedený v tejto dohode je nepravdivý ku

dňu jej uzatvorenia alebo sa takým stane počas jej trvania.
7.2

7.3

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade, ak kupujúci podstatným spôsobom poruší
dohodu. Podstatným porušením tejto dohody zo strany kupujúceho je
a) omeškanie so zaplatením faktúr o viac ako 30 dní odo dňa ich riadneho doručenia, pričom tovar
objednávateľ riadne prevzal podľa podmienok stanovených v dohode a/alebo
b) preukázateľné neposkytnutie súčinnosti kupujúceho podľa podmienok stanovených v dohode za
účelom splnenia jej predmetu a účelu.
Odstúpením od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti účastníkov dohody z dohody s účinkami „ex
nunc“, okrem nárokov na náhradu škody, úrokov z omeškania a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné,
resp. zákonné sankcie.
Čl. 8. Ostatné a záverečné ustanovenia

8.1

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú v zmysle čl. 4 bod 4.1, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni
jej zverejnenia. Pred uplynutím doby, na ktorú je dohoda uzatvorená, platnosť a účinnosť dohody skončí
dôvodmi uvedenými v bode 7.1 dohody.

8.2

Predávajúci je povinný bezodkladne nahlásiť kupujúcemu všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho
identifikácie, t. j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie,
príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov
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v platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny. Ak tak neurobí, predávajúci zodpovedá za škodu
spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo od dohody odstúpiť.
8.3

Dohodu je možné meniť a dopĺňať výhradne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO výlučne
písomnými dodatkami k dohode, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami účastníkov dohody
oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. Písomný dodatok k dohode nie je potrebné vyhotoviť, ak
dôjde k zmene identifikačných údajov predávajúceho za predpokladu, že predávajúci dodrží podmienky
uvedené v bode 8.2 tohto článku.

8.4

Účastníci dohody sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú na
iné účely ako na plnenie podmienok tejto dohody.

8.5

Predávajúci vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto dohody a
súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb,
vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).
Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto dohody, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani
povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností predávajúcim výslovne označených.

8.6

Kupujúci si vyhradzuje právo nahliadnuť do dokumentácie predávajúceho a umožniť predloženie
podkladov účtovných dokladov súvisiacich s nadobudnutím predmetu dohody.

8.7

Nikto z účastníkov dohody nie je oprávnený bez písomného súhlasu druhého účastníka dohody previesť
svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na tretiu osobu.

8.8

Predávajúci je povinný písomne informovať kupujúceho o uzavretých zmluvných vzťahoch s treťou
osobou na dodanie tovaru.

8.9

Účastníci dohody sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou budú riešiť
predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá
zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu príslušnému súdu.
Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných predpisov Slovenskej republiky.

8.10 Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len
„písomností“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo e-mailom
na adresy uvedené v čl. 1 tejto rámcovej dohody. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju
adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená
zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom
nedozvedel.
8.11 Predávajúci bude poskytovať kupujúcemu riadnu súčinnosť počas trvania platnosti tejto dohody.
8.12 Vzťahy účastníkov dohody, ktoré nie sú vyslovene riešené touto rámcovou dohodou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými
predpismi Slovenskej republiky.
8.13 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto dohody, nebude tým
dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto dohody. Účastníci dohody písomnou dohodou
nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru
dohody.
8.14 Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre účastníkov záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými
zástupcami účastníkov dohody a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
8.15 Táto dohoda je vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží 5 rovnopisov a predávajúci obdrží
2 rovnopisy.

strana 12 z 13

8.16 Účastníci dohody po oboznámení sa s obsahom tejto dohody vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a
potvrdzujú, že táto dohoda bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za
inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

V Prešove, dňa 24.11.2020

V Prešove, dňa 12.11.2020

v.r.

v.r.

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

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

Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Mgr. Danka Micheľová
TOBIX, s.r.o. - konateľka

Dohoda nadobúda platnosť dňa 24.11.2020
Dohoda nadobúda účinnosť dňa 25.11.2020
Dohoda bola zverejnená dňa

24.11.2020
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