RÁMCOVÁ ZMLUVA O PREPRAVE VECI
číslo objednávateľa: 67-1000/64ZNH/2018
číslo prepravcu:
uzatvorená podľa ustanovení § 610 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a na základe § 3 ods. 4 v spojení s § 83 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej “Zmluva“)
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej „SÚC PSK“)
Sídlo:
Jesenná 14, 080 05 Prešov
Zastúpený:
Ing. Peter Kočiško, riaditeľ SÚC PSK
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
37 936 859
DRČ:
2021775294
Oprávnený rokovať vo veciach
-zmluvných:
Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre technickú správu a prevádzku
-obchodných:
Ing. Jozef Havrila, námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku
-technických:
Ing. Miroslav Milý, vedúci oddelenia prevádzkových činností
Ing. Peter Krivka, riaditeľ SÚC PSK, oblasť Bardejov
Ing. Ľubomír Galanda, riaditeľ SÚC PSK, oblasť Humenné
Ing. Marián Barilla, riaditeľ SÚC PSK, oblasť Poprad
Ing. Jaroslav Humeník, riaditeľ SÚC PSK, oblasť Prešov
Ing. Michal Drobňák, riaditeľ SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa
Ing. Milan Cocuľa, riaditeľ SÚC PSK, oblasť Svidník
Ing. Michal Švábik, riaditeľ SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou
Právna forma:
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou
listinou zo dňa 7.10.2003
Telefón:
+421 51 75 63 700
E-mail:
objednavky@sucpsk.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Prepravca:
KAMIOR s.r.o.
Sídlo:
Boženy Nemcovej 1157, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený:
Ing. Tomáš Oravec
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
44857209
IČ DPH:
SK 20228488
DIČ:
2022848817
Oprávnený rokovať vo veciach
-zmluvných:
Ing. Tomáš Oravec, mobil: 0907 991105
-obchodných:
Stanislav Hreško, mobil: 0905 503903
-technických:
Ing. Micha Oravec, mobil: 0905 596303
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Telefón:
057 4880 440
E-mail:
spedicia@mior.sk
(ďalej len „Prepravca“)
(spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Článok 1
Predmet Zmluvy
1.

2.

3.
4.
5.

Predmetom Zmluvy je záväzok Prepravcu na základe písomnej čiastkovej zmluvy – objednávky prepraviť
v stanovenej lehote zásielku z miesta odoslania na miesto určenia a záväzok Objednávateľa prevziať zásielku
v stanovenej lehote a zaplatiť mu za to odplatu.
Pre účely Zmluvy sa rozumie pod pojmom
 zásielka – chemický posypový materiál na báze NaCl
 miesto odoslania – strediská Správy ciest KSK Michalovce a Spišská Nová Ves
 miesto určenia – strediská údržby ciest objednávateľa
 stanovená lehota – do 24 hod. od doručenia objednávky, pokiaľ iná lehota nie je uvedená
v čiastkovej objednávke inak
Prepravca sa zaväzuje zásielku prepravovať prostredníctvom nákladných vozidiel s návesmi na prepravu
sypkých hmôt o obsahu cca 25 t.
V prípade potreby prepravca absolvuje váženie prepravovaného tovaru na miestach určených objednávateľom
a vážne lístky pripojí k dodacím listom zásielky. Úhrada za váženie bude súčasťou fakturácie.
Prepravca sa zaväzuje vykonať prepravu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s príslušnou odbornou
starostlivosťou a v súlade s podmienkami Zmluvy.
Článok 2
Podmienky na strane Prepravcu vo vzťahu ku uplatneniu subdodávateľov

1.

2.

3.
4.

Prepravca je povinný počas trvania tejto dohody dodržiavať zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení (ďalej „ZVO“) s dôrazom na ustanovenia k uplatňovaniu subdodávateľov. Subdodávatelia
Prepravcu musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, v rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t.j. zmenu
obchodného mena a sídla subdodávateľa, uviesť údaje o zmenenej osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť Prepravcu za plnenie predmetu Zmluvy. Zistený
nesúlad bude Objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením
zmluvných pokút v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy. Prepravca pritom zodpovedá Objednávateľovi
tak, ako by zásielku dodával sám.
V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu
subdodávateľa je Prepravca povinný min. 12 hod. pred plánovanou prepravou vopred predložiť
Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorí musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods.
1 ZVO. Obsahom požiadavky bude uvedený presný rozsah časti plnenia, ktorý bude pre Objednávateľa
poskytovať subdodávateľ, a súčasťou doklad o oprávnení podnikať vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia,
ktorý má subdodávateľ plniť. Prepravca uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
podľa § 41 zák. č. 343/2015 ZVO. Zistený nesúlad bude Objednávateľ považovať za závažné porušenie
zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy.
Každé plnenie v zmysle konkrétnej čiastkovej objednávky je posudzované ako samostatná služba.
Údaje o subdodávateľoch známych v čase uzatvorenia zmluvy
1.
JAK TRANS s.r.o., Demjata 236, 082 13 Demjata, IČO: 46956204, konateľ: Ján Klobušovský,
narodený:
, bytom Demjata 236, 082 13 Demjata;
Po splnení podmienok v zmysle predchádzajúcich ustanovení a po schválení oznámených nových
subdodávateľov Objednávateľom, nie je potrebné pristupovať k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.
Článok 3
Uzatváranie čiastkových zmlúv

1.
2.

Podmienky príslušnej objednávky nesmú byť v rozpore s podmienkami dohodnutými touto Zmluvou.
Písomný návrh čiastkovej zmluvy – objednávky vystaví pre Prepravcu Objednávateľ podľa aktuálnej
potreby s nasledovnými nevyhnutnými údajmi:
a) identifikačné údaje Zmluvných strán,
b) konkrétne miesto odoslania,
c) dátum, čas nákladky,
d) konkrétne miesto určenia,
e) predpokladaná vzdialenosť medzi miestom odoslania a miestom určenia,
f) dohodnutá cena prepravy,

3.

g) druh, množstvo prepravovanej zásielky,
h) lehota na dodanie zásielky.
Objednávka bude zaslaná elektronickou komunikáciou z e-mailovej adresy: objednavky@sucpsk.sk
Potvrdenú objednávku Prepravca obratom zašle e-mailom späť v zmysle indentifikačných strán uvedených
v úvode Zmluvy. V prípade, že Prepravca nereaguje e-mailom, ani iným spôsobom na objednávku
Objednávateľa, považuje sa nasledujúci pracovný deň po dni doručenia riadne vystavenej objednávky
Prepravcu, za deň akceptácie objednávky, t.j. za deň uzatvorenia čiastkovej zmluvy.
Článok 4
Odplata Prepravcu a platobné podmienky

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Odplata za prepravu zásielky (ďalej len „odplata“) je stanovená dohodou na základe výsledku verejného
obstarávania v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške:
Jednotková cena bez DPH :
1,20 Eur/km
DPH 20%
:
0,24 Eur/km
Jednotková cena s DPH :
1,44 Eur/km
Členenie odplaty z hľadiska vzdialenosti medzi miestom odoslania a miestom určenia, vrátane jednotkovej
ceny s DPH, sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy Špecifikácia predpokladanej vzdialenosti a ceny.
Celková hodnota čiastkových zmlúv/objednávok na prepravu počas platnosti a účinnosti Zmluvy nesmie
prekročiť hodnotu 48 277,44 € (slovom Štyridsaťosemtisícdvestosedemdesiatsedem 44/100 eur).
Objednávateľ nie je povinný uvedený finančný limit prostredníctvom zadávania objednávok vyčerpať počas
celej platnosti a účinnosti Zmluvy, objednávky budú uzatvárané vždy podľa aktuálnych potrieb
Objednávateľa.
Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy sú ceny maximálne, platné počas celej doby trvania Zmluvy
a sú v nich zahrnuté náklady za čas určený na naloženie, dopravu, vyloženie zásielky a všetky ostatné
súvisiace náklady Prepravcu.
Zmluvu možno zmeniť písomnou formou počas jej trvania bez nového verejného obstarávania výlučne za
predpokladov uvedených v § 18 ZVO. Pri zmene Zmluvy, ktorou by sa zvyšovala resp. znižovala cena
plnenia alebo jej častí je potrebné dodržiavať hodnoty zmien uvedené v § 18 ods. 3 ZVO.
Objednávateľ neposkytuje Prepravcovi preddavok na prepravu.
Odplata bude uhradená na základe faktúr pre príslušné oblasti Objednávateľa, ktoré budú vystavené po
uskutočnení jednotlivých preprav v rámci I. a II. etapy prepravy zásielky. Podkladom pre fakturáciu budú
dodacie listy potvrdené Objednávateľom o prevzatí množstva predmetu zásielky s uvedením oblasti
Objednávateľa. Prepravca vystaví faktúru za každú oblasť Objednávateľa samostatne podľa rozpisu v
objednávke.
Právo na zaplatenie odplaty vzniká Objednávateľovi úplným a včasným splnením jeho záväzku
v požadovanom čase, kvalite a kvantite. Objednávateľ bude akceptovať iba kompletné dodanie zásielky a
neprevezme čiastočné, t.j. neúplné dodanie konkrétnej objednávky.
Po prevzatí predmetu zásielky v rozsahu jednotlivých objednávok oprávnenými osobami Objednávateľa v
termíne určenom v čiastkovej objednávke, predloží predávajúci daňový doklad – faktúru na skutočne dodané
množstvo. Miesto doručenia faktúry je sídlo príslušnej oblasti Objednávateľa v zmysle článku 1 bod 2
Zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený
vrátiť ju na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného dokladu.
Objednávateľ prevezme od Prepravcu len zásielku dodanú na základe vystavenej a potvrdenej čiastkovej
objednávky, v objeme uvedenom na čiastkovej objednávke.
Článok 5
Doba trvania Zmluvy a podmienky prepravy zásielky

1.

2.

Prepravca bude prepravovať zásielku Objednávateľovi v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy
v zmysle riadne doručenej objednávky najskôr od nadobudnutia účinnosti zmluvy do vyčerpania finančného
limitu v zmysle článku 4 bod 2 zmluvy, najneskôr však do 31.03.2019.
Po obdŕžaní objednávky je Prepravca povinný osobám oprávneným konať vo veciach technických za
príslušnú oblasť uviesť typ a evidenčné číslo dopravného prostriedku, ktorý bude pristavený na nákladku.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Prepravca sa zaväzuje pristaviť motorové vozidlo určené na nákladku zásielky v termínoch uvedených v
objednávke a doručiť na miesto určenia riadne a včas. V prípade omeškania (porucha vozidla, dopravná
nehoda), je povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a riadne ju preukázať.
Prepravca, na základe predloženej objednávky Objednávateľa, prepraví predmet zásielky kompletne, v
požadovanom množstve a v požadovanom čase.
Prepravca sa zaväzuje predmet zásielky dodať výhradne v pracovných dňoch a v pracovných hodinách
Objednávateľa v čase medzi 7:00 hod. až 15:00 hod. Po dohode s oprávneným vo veciach technických za
príslušnú oblasť je možný dovoz aj v inom časovom horizonte.
Prepravca je povinný dodať predmet zásielku Objednávateľovi riadne a včas na dohodnutom mieste plnenia
a Objednávateľ je povinný poskytnúť mu pritom potrebnú súčinnosť.
Oprávnenou osobou Prepravcu pre potreby plnenia Zmluvy je: Ing. Tomáš Oravec tel.: 0907991105.
Komplexnosť dodávok zásielky bude zo strany Objednávateľa overovaná a potvrdená podpísaním dodacieho
listu (resp. kópie) pri preberaní zásielky oprávnenou osobou Objednávateľa (cestmajster príslušného
strediska).
Objednávateľ si po vzájomnej dohode s Prepravcom vyhradzuje možnosť predĺženia Zmluvy, maximálne do
12 mesiacov od účinnosti Zmluvy, pričom celkové plnenie nesmie presiahnuť finančný limit podľa článku 4
bod 2 Zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo, podľa skutočnej potreby, vykonávať množstevný presun medzi
jednotlivými položkami, uvedenými v prílohe č. 1 Zmluvy, pričom celkové plnenie nesmie presiahnuť
finančný limit podľa článku 4 bod 2 Zmluvy. Uvedené skutočnosti sa nebudú považovať za porušenie
zmluvných podmienok zo strany Objednávateľa a nebudú dôvodom na uzatvorenie dodatku k Zmluve.
Článok 6
Platobné podmienky a zmluvné pokuty

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

1.

2.
3.
4.
5.

V prípade nedodržania dohodnutých termínov a časov dodania zásielky, zaplatí Prepravca Objednávateľovi
úrok z omeškania vo výške 0,5 % z celkovej ceny prepravy za každý deň omeškania.
V prípade nepristavenia motorového vozidla Prepravcom na prepravu v dohodnutom miesta a čase nákladky,
zaplatí Prepravca Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 €.
V prípade omeškania Objednávateľa s povinnosťou zaplatiť odplatu je Prepravca oprávnený vyfakturovať
úrok z omeškania vo výške 0,1% dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s
uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.
Ak Prepravca neodstráni nedostatky predmetu Zmluvy vyplývajúce z uplatnenia záručných podmienok v
určenom termíne, môže si Objednávateľ uplatniť majetkové sankcie za neodstránenie nedostatkov v sume
300 € za každý i začatý deň omeškania s odstránením nedostatkov.
V prípade odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok realizácie
plnenia Prepravcom viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek písomnému
upozorneniu, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Prepravcovi zmluvnú pokutu vo výške maximálne do
20 % z celkovej ceny.
Odstúpením Prepravcu od Zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu škody.
Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením
povinnosti vznikne.
Prepravca nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia
zmluvných podmienok.
Článok 7
Zodpovednosť za škodu
Prepravca zodpovedá za škodu na zásielke od momentu prevzatia, až po dobu jej vydania Objednávateľovi.
Prepravca je povinný mať poistenie zodpovednosti za škodu min. vo vnútroštátnej cestnej nákladnej
preprave.
Za škodu Prepravca nezodpovedá len vtedy, ak preukáže, že táto bola spôsobená Objednávateľom, vadou, je
však povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najnižšia.
Prepravca sa ďalej zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých komplikáciách vzniknutých
pri nákladke, počas prepravy a pri výkladke.
V prípade vzniku škody Objednávateľovi, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho resp. protiprávneho konania
Prepravcu, sa Prepravca zaväzuje túto škodu Objednávateľovi v plnom rozsahu nahradiť.
Pri plnení predmetu Zmluvy Prepravca zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za
svojich zamestnancov a schválených subdodávateľov.

6.

Pri vykonávaní prepravy je Prepravca povinný dodržiavať pravidlá cestnej preemávky, zodpovedá za škody
spôsobené objednávateľovi a tretím osobám.
Článok 8
Spôsob zániku Zmluvy

1.

2.

3.

Zmluva zaniká
a) splnením, t.j. vyčerpaním finančného limitu podľa článku 4 bod 2 Zmluvy, najneskôr však do
31.03.2019,
b) dohodou,
c) okamžitým odstúpením od Zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy je ktorákoľvek Zmluvná
strana oprávnená okamžite odstúpiť od Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú
Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy 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 zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak platí, že primeranou lehotou sa
v zmysle predchádzajúcej vety považuje 7 kalendárnych dní. Doručením odstúpenia od Zmluvy
zanikajú všetky práva a povinnosti strán určené Zmluvou.
Podstatným porušením Zmluvy sa rozumie najmä ak
a) v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy,
ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola uzavretá, že druhá strana nebude mať
záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy,
b) počas trvania Zmluvy Prepravca alebo jeho subdodávateľ prestane spĺňať podmienky osobného
postavenia alebo finančného a ekonomického postavenia prípadne technickej a odbornej spôsobilosti
v zmysle § 32 až § 35 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
c) Prepravca nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Prepravcu plniť zmluvný
záväzok sa považuje:
 nespôsobilosť 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 Prepravcom, ktorý vedie preukázateľne a
nepochybne k vadnému plneniu Zmluvy,
d) vadné plnenie Prepravcom, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu plnenia písomne upozornený
a ktoré Prepravca napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu
Objednávateľ poskytol,
Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo Zmluvy, a to
s účinkami ex nunc.
Článok 9
Ostatné a záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

4.

5.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou odo dňa obojstranného podpísania a s účinnosťou odo dňa
nasledujúceho po dni jej zverejnenia a trvá do finančného vyčerpania, najneskôr však do 31.03.2019.
Prepravca je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi 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 v
platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny. Ak tak neurobí, Prepravca zodpovedá za škodu
spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od
Zmluvy.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výhradne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO výlučne
písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán
oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. Písomný dodatok k dohode nie je potrebné vyhotoviť, ak
dôjde k zmene identifikačných údajov predávajúceho za predpokladu, že Prepravca dodrží podmienky
uvedené v predchádzajúcom bode.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej strany alebo tieto informácie
nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok Zmluvy.
Prepravca vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu Zmluvy a súčasne
vyslovuje súhlas so 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
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skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach Zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej
mlčanlivosti, okrem skutočností Prepravcom výslovne označených.
Objednávateľ si vyhradzuje právo nahliadnuť do dokumentácie Prepravcu a umožniť predloženie podkladov
účtovných dokladov súvisiacich s predmetom zásielky.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej strany previesť svoje práva a
záväzky podľa Zmluvy na tretiu osobu.
Prepravca je povinný písomne informovať Objednávateľa o uzavretých zmluvných vzťahoch s treťou
osobou na dodanie tovaru.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto Zmluvy 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.
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 úvodných ustanoveniach Zmluvy.
Prepravca bude poskytovať Objednávateľovi riadnu súčinnosť počas trvania platnosti Zmluvy.
Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej
republiky.
Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tým dotknutá
platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie
takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru Zmluvy.
Zmluva nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami
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 Objednávateľa.
Súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 Špecifikácia množstva a ceny.
Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Prepravca obdrží 2
rovnopisy.
Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že
Zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne
nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
V Prešove dňa 31.10.2018

V Prešove dňa 31.10.2018

Za Prepravcu:

Za Objednávateľa:

v.r
Ing. Tomáš Oravec
konateľ spoločnosti

v.r.
v.z. Ing. Stanislav Harčarík
Ing. Peter Kočiško
riaditeľ Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja

Táto zmluva nadobúda platnosť: 31.10.2018
Táto zmluva nadobúda účinnosť: 1.11.2018

