
Rámcová dohoda č. Z20201339_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
Sídlo: Levočská 21, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
IČO: 31953492
DIČ: 2020713288
IČ DPH: SK 2020713288
Číslo účtu: SK 35 0200 0000 0000 0663 4602
Telefón: 0911645315

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.
Sídlo: Neresnícka cesta 3, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 31559123
DIČ: 2020470155
IČ DPH: SK2020470155
Číslo účtu:
Telefón: 0902920062

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm, 8/11 mm alebo ekvivalent
Kľúčové slová: posypový materiál, drvené kamenivo
CPV: 14210000-6 - Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu); 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm, 8/11 mm alebo ekvivalent

Funkcia

Inertný posypový materiál na zimnú údržbu miestnych komunikácií s dopravou

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Frakcia drveného kameniva mm 4 8

Hmotnosť t 500 t / rok

Frakcia drveného kameniva mm 8 11

Hmotnosť t 500 t / rok

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Odber bude realizovaný podľa potreby objednávateľa na základe telefonických objednávok do 96 hodín na sklad 
uobjednávateľa.
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Platby budú realizované na základe vystavenej faktúry vždy po odbere tovaru podľa skutočne odobratého množstvatovaru 
(dodacie listy) s uvedením celkovej aj jednotkovej ceny.

Odobraté množstvo predmetu zákazky bude závisieť od potreby objednávateľa, ktorý bude predmet zákazky objednávaťu 
dodávateľa na základe čiastkových objednávok.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, pričom za deň splnenia záväzku sa považuje 
deň odpísania dĺžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.

Pokial posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného pokoja alebo sviatok, za 
posledný deň lehoty splatnosti sa považuje najbližší pracovný deň.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 36 mesiacov, alebo na sumu 60 000 € s DPH, čo nastane skôr.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Obec: Stará Ľubovňa
Ulica: Levočská 21

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: Frakcia drveného kameniva 4/8 a  8/11 po 500 t rok
Požadované maximálne
množstvo: 500,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 47 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 56 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
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5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.01.2020 09:38:04

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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