Rámcová dohoda č. Z20207289_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Košovská 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika
31579183
2020467350
SK2020467350
IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8
00421465422412

Dodávateľ:
Obchodné meno:

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

17317282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Bankové spojenie:

IBAN: SK5411110000001423110003

Telefón:

00421232621003

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70

Kľúčové slová:

asfalt, asfaltová zmes, oprava ciest

CPV:

44113620-7 - Asfalt; 44113700-2 - Materiály na opravu ciest; 44113310-1 - Obalené cestné
kamenivo

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70

Funkcia
Obalené cestné kamenivo bude použité pre výspravky miestnych komunikácií, chodníkov a iných spevnených plôch (opravy
výtlkov a pod.)
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Asfaltová zmes AC 8 O 50/70

tona

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

Presne
500

Asfaltová zmes musí spĺňať všetky technické požiadavky
stanovené normou STN EN13108-1: 2006/AC: 2008 a
katalógovými listami asfaltov v poslednom znení
Kvalitatívna trieda
2.3

II.

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Odber bude realizovaný podľa potreby objednávateľa v množstve najviac 5 ton na jeden odber
Objednávateľ si bude predmet zákazky preberať v mieste jeho výroby u dodávateľa, ktoré však nesmie byť vzdialené viac ako
25 km od sídla objednávateľa (tzn. 25 km v okolí mesta Prievidza), nakoľko nie je v technických možnostiach preprava
predmetu zákazky na väčšie vzdialenosti.
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Odber vlastnými dopravnými prostriedkami objednávateľa.
Platby budú realizované na základe vystavenej faktúry jedenkrát mesačne podľa skutočne odobratého množstva tovaru
(dodacie listy) s uvedením celkovej aj jednotkovej ceny.
Odobraté množstvo predmetu zákazky bude závisieť od potreby objednávateľa, ktorý bude predmet zákazky objednávať u
dodávateľa na základe čiastkových objednávok.
Odobraté množstvo predmetu zákazky bude upresnené po telefonickej dohode medzi zástupcami zmluvných strán podľa
potreby objednávateľa a možnosti dodávateľa, nakoľko sa jedná o špecifický tovar, ktorý dodávateľ nemá k dispozícii na
dodávanie počas celého roka, ale v iba niektoré dni počas sezóny.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Prievidza

Obec:

Prievidza

Ulica:
3.2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
9

3.3

3.4

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

tona

Požadované maximálne
množstvo:

500,0000

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: 31 990,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 38 388,00 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.

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.
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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 14.04.2020 13:44:02
Objednávateľ:
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
STRABAG s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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