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 Rámcová dohoda 
č. kupujúceho: :    11/02/2018/SCKSK 

                                   č. predávajúceho: ................................................ 

 

Chemický posypový materiál na posyp ciest 

uzatvorená podľa § 2 ods. 5 písm. g) a  § 83 ods. 4 č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“) a  podľa § 409 a 

nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci: 

názov:     Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo:  

podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 

štatutárny orgán:   Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach obchodných:                   Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka   

vo veciach prevádzkových            Ing. Zuzana Fejesová, prevádzková námestníčka  

IČO:      35555777   

DIČ:      2021772544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

číslo účtu: 7000409705/8180 

IBAN:                                                SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA 

právna forma:  Príspevková organizácia zriadená Košickým 

samosprávnym krajom 

spojenie:                          tel.: 055/7894933 

                           fax: 055/7894936 

 web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK –    ZMLUVY...) 

(ďalej len „kupujúci“)  

a  
 

       Predávajúci:      

sídlo:                                                  TOBIX, s.r.o. 

podľa zriaďovacej listiny:  Ladomírova 20,09003 Ladomírova 

korešpondenčná adresa:   Budovateľská 63, 08001 Prešov 

zastúpený:               Mgr. Danka Micheľová 

vo veciach obchodných:  Mgr. Danka Micheľová, Mgr.Tomáš Micheľ  

IČO:      43 928 676   

DIČ:      2022511392 

IČ DPH:    SK2022511392 

bankové spojenie:   TATRABANKA ,a.s. 

číslo účtu: SK13 1100 0000 0026 2779 7200 

právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

spojenie: tel.:0905 520 648, 0905 244 155, 
                                                            e-mail: tobixsro@gmail.com,tobix.marketing@gmail.com 

                          

(ďalej len „predávajúci“) 

http://www.scksk.sk/
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II. 

Predmet rámcovej dohody 

 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody (ďalej aj „dohoda“) je záväzok predávajúceho za 

podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode a v súťažných podkladoch počas 

platnosti tejto dohody dodávať pre kupujúceho tovar (ďalej aj „predmet kúpy“)- 

chemický posypový materiál na posyp ciest: 

a.) technickú soľ s protispekacou prísadou s rozmrazovacím účinkom do -6°C,   voľne 

loženú  so zníženým obsahom prachových častíc , 

b.) technickú soľ do miešacích centier (soľankové hospodárstvo) vrecovanú (25kg 

vrecia) 

Súvisiaca služba – doprava vrátane vykládky na miesto určenia určené kupujúcim – 

strediska a cestmajsterské obvody kupujúceho. 

2. Rozsah predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody – predpokladané množstvá sú 

uvedené v súťažných podkladoch a v Prílohe č. 1 tejto dohody, pričom nie sú záväzné pre 

plnenie rámcovej dohody, t. j. predávajúci sa zaväzuje tovar dodávať v rozsahu a 

spôsobom uvedeným v konkrétnych čiastkových zmluvách (ďalej aj ako „objednávka“) 

vystavených kupujúcim počas platnosti tejto rámcovej dohody. 

3. Kupujúci bude tovar podľa Prílohy č. 1 tejto dohody objednávať u predávajúceho  na 

základe písomnej, telefonickej alebo e-mailovej objednávky, v ktorej bude špecifikovaný 

druh a množstvo tovaru, miesto plnenia, termíny plnenia a ďalšie podmienky. 

Telefonickú alebo e-mailovú objednávku je kupujúci povinný písomne potvrdiť 

najneskôr do 24 hod. od doručenia objednávky. 

 Každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky je posudzované ako samostatná kúpa 

a každá objednávka je posudzovaná ako samostatná kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. 

Obchodného zákonníka.  

4. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá za podmienok dojednaných v tejto dohode a v 

súťažných podkladoch verejnej súťaže a za dodržanie všetkých kvalitatívnych 

ukazovateľov v zmysle platných TP č. 040 (09/2010)  vydaných MDPaT.  

5. Predávajúci sa zaväzuje realizovať predmet dohody vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

6. Priemyselnú soľ s protispekacou prísadou s účinkom do – 6 °C bude predávajúci dodávať 

od výrobcu Artemsoľ, Soledar, Ukrajina. 

     Vákuovú soľ do miešacích centier bude dodávať predávajúci od výrobcu Salinen Austria 

AG, Rakúsko. 

7. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet dohody zmluvnú cenu podľa článku IV. tejto 

zmluvy.  

8. Kupujúci si vyhradzuje právo upraviť predpokladané množstvo chemického posypového 

materiálu - soľ na posyp ciest podľa skutočných potrieb alebo finančných možností, 

pričom pri nedodržaní predpokladaného množstva si neuplatní predávajúci náhradu škody 

z titulu ušlého zisku. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia § 421 zák. č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov sa na predpokladané 

množstvo v zmysle tejto zmluvy nevzťahujú. 

9. Predávajúci nemá právny nárok na zadávanie objednávok na dodanie tovaru. Zadávanie 

objednávok bude limitované aktuálnymi potrebami kupujúceho a výškou vyčleneného 

finančného limitu kupujúceho uvedeného v článku IV v bode 3 tejto dohody. 
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III. 

Doba trvania dohody a termíny plnenia dohody 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to 48 mesiacov odo dňa  nadobudnutia 

účinnosti dohody, alebo do vyčerpania finančného limitu zodpovedajúceho zmluvnej 

hodnote zákazky, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr. 

2. Kupujúci si vyhradzuje právo určovať termíny, druh a množstvo jednotlivých dodávok 

priebežne počas doby platnosti tejto dohody samostatnými písomnými čiastkovými 

zmluvami( objednávkami).  

3. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto dohody dodať tovar na základe písomnej, 

telefonickej alebo e-mailovej objednávky ( čiastkovej zmluvy) Kupujúceho. Zmluvné 

strany sa dohodli, že na každú dodávku tovaru bude vystavená samostatná konkrétna 

objednávka( čiastková zmluva). Objednávky budú obsahovať nasledovné údaje: druh a 

množstvo tovaru, požadovaný termín odobratia tovaru, miesto dodania, t.j. názov 

strediska Správy ciest KSK a cenu požadovaného predmetu plnenia. Telefonickú alebo e-

mailovú objednávku je kupujúci povinný písomne potvrdiť najneskôr do 24 hod. od 

doručenia objednávky. 

4. Predávajúci je povinný pri objednávke do 300 ton dodať dodávku na jedno miesto 

dodania (ďalej aj  „miesto plnenia“) do 5 dní od obdŕžania objednávky, pri objednávke 

nad 300 ton dodať dodávku na jedno miesto dodania do 10 dní od obdŕžania 

objednávky.  

5. Predávajúci sa zaväzuje zaistiť dodávku chemického posypového materiálu v 

kalamitných situáciách z vlastného, resp. iného skladu, kde v priebehu zimného obdobia 

zabezpečí v pohotovostnom množstve min. 400 ton na okamžitú ( do 24 hod.) dodávku 

(minimálne 25 ton na jedno miesto dodania). 

6. Uvedený termín dodania je možné meniť len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných 

strán. 

7. V prípade, ak nastanú okolnosti na strane predávajúceho, ktoré môžu spôsobiť omeškanie 

s dodávkou tovaru na základe konkrétnej objednávky, je predávajúci povinný túto 

skutočnosť bezodkladne ešte v deň, kedy je mu doručená konkrétna objednávka, oznámiť 

kupujúcemu, a to e-mailom alebo telefonicky s písomným potvrdením tejto informácie 

najneskôr do troch dní od doručenia objednávky. Ak si predávajúci túto povinnosť 

nesplní, zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu v dôsledku jeho konania, resp. 

nekonania vznikne. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia čl. VII. tejto dohody. 

8. Predávajúci je povinný predmet kúpy kupujúcemu dodať v príslušnom mieste plnenia 

určenom v bode 9 tohto článku   Špecifikácia miest plnenia dohody.  

9. Špecifikácia miest plnenia dohody: 

Správa ciest KSK, Michalovce, Lastomírska 6  

Správa ciest KSK, Sobrance, Kúpeľná 465 

Správa ciest KSK, Veľké Kapušany, Hadabuda 21 

Správa ciest KSK, Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 39  

Správa ciest KSK, Čaňa, Živičná 7 

Správa ciest KSK, Rožňava, Betliarska 9  

Správa ciest KSK, Spišská Nová Ves, Tepličská cesta 9  

Správa ciest KSK, Mníšek nad Hnilcom    

Správa ciest KSK, Margecany alebo Krompachy 

Správa ciest KSK, Trebišov, Ruskovská 3 

Správa ciest KSK, Kráľovský Chlmec, Kapušianska cesta 



4 

 

10. Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán a odstúpením 

od objednávky niektorou zo zmluvných strán. Na ukončenie objednávky sa primerane 

použijú ustanovenia článku IX. tejto rámcovej dohody.  

 

 

IV. 

Cena 
1. Cena predmetu dohody je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

2.  Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 dohody sú maximálne a záväzné a pokrývajú 

všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne dodanie predmetu 

kúpy v rozsahu podľa tejto dohody a súťažných podkladov. Cena je dohodnutá vrátane 

naloženia, prepravy a vyloženia tovaru na miesto plnenia podľa čl. III tejto dohody. Cena 

je v súlade s ponukou predávajúceho, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto rámcovej dohody. 

3. Celková cena v zmysle tejto rámcovej dohody bude tvorená ako súčet súčinov prijatých 

jednotkových cien a množstva skutočne dodaného a prevzatého tovaru na základe 

konkrétnych objednávok kupujúceho. Celková cena predmetu zákazky v zmysle tejto 

dohody počas celej doby jej trvania nesmie prekročiť zmluvnú cenu uvedenú v  Prílohe č. 

1 dohody. 

4. Kupujúci nie je povinný uvedený finančný limit prostredníctvom zadávania 

objednávok/čiastkových zmlúv vyčerpať počas celej platnosti a účinnosti dohody; 

objednávky/čiastkové zmluvy podľa tejto dohody budú uzatvárané vždy podľa 

aktuálnych potrieb kupujúceho. 

5. Dohodu možno zmeniť písomnou formou počas jej trvania bez nového verejného 

obstarávania výlučne za predpokladov uvedených v § 18 ZVO. Pri zmene dohody, 

ktorou by sa zvyšovala resp. znižovala cena plnenia alebo jej častí je potrebné 

dodržiavať hodnoty zmien uvedené v § 18 ods. 3 ZVO.  

6. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú rokovať o zmene ceny, ktorá je možná v prípade, ak 

táto by mala byť spôsobená nezávisle od ich vôle, ak dôjde k zmene legislatívnych 

podmienok t.j. zmeny colných a daňových predpisov.  

7.  Sadzba ceny DPH, uvedená v prílohe č. 1, je uvedená vo výške platnej ku dňu 

uzatvárania tejto zmluvy. V prípade legislatívnej zmeny sadzby DPH, bude táto zmenená 

a fakturovaná v sadzbe platnej v čase vykonania predmetu dohody 

 

 

V. 

Všeobecné dodacie podmienky 
1. Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky predmetu dohody (ďalej aj 

„dodávka tovaru“).  

2. Predávajúci zabezpečí správne odovzdanie dodávok tovaru. Predávajúci pri každej 

dodávke tovaru odovzdá kupujúcemu spolu s tovarom protokol o vážení a potvrdený 

dodací list, pričom na dodacom liste uvedie údaje o druhu, kvalite , množstve a cene 

tovaru. Prevzatie tovaru bude potvrdené kupujúcim priamo na dodacom liste. 

3.  Za riadne ukončené dodanie tovaru na základe príslušnej objednávky sa považuje 

dodanie tovaru ukončené riadne a včas, bez vád, v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami 

kladenými na tovar podľa tejto dohody. 

4. Po dodaní tovaru do skladu kupujúceho sa tovar stáva majetkom kupujúceho 

5. Kupujúci si vyhradzuje právo vykonávať kontroly množstva a kvality dodaného tovaru.  
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6. V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru, ktorý ešte nebol prevzatý, kupujúci tovar 

neprevezme, predávajúci ho odoberie naspäť a zabezpečí bezprostredne náhradné 

kvalitné plnenie dodávky na vlastné náklady. V prípade nedodržania kvality dodaného 

tovaru (podľa kontrolnej skúšky), ktorý je už prevzatý, predávajúci zabezpečí nové 

bezchybné plnenie na vlastné náklady a uhradí kupujúcemu všetky výdavky a škody 

spôsobené dodávkou nekvalitného tovaru. 

7. Predávajúci poskytuje záručnú dobu na tovar v trvaní 24 mesiacov. Počas záručnej doby 

sa uplatňujú tieto záručné a reklamačné podmienky :  

a) Uskladnenie tovaru musí byť v uzavretom priestore (sklade) bez možnosti 

sekundárneho znehodnotenia, na suchom podklade.  

b) Prípadné pochybnosti o kvalite dodaného tovaru musia byť uplatnené a oznámené 

predávajúcemu najneskôr do 72 hodín od zistenia prípadnej vady tovaru. 

8. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet dohody je zhotovený podľa podmienok dohody 

a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto dohode  a v podmienkach 

verejnej súťaže. 

9. V prípade ak tovar nebude zodpovedať podmienkam uvedeným v dohode a súťažných 

podkladoch príslušnej súťaže zodpovedný pracovník kupujúceho spíše o tejto skutočnosti 

reklamačnú zápisnicu. 

10. Počas záručnej doby má kupujúci právo z oprávnených dôvodov požadovať 

náhradnú dodávku tovaru. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť prípadné vady na vlastné 

náklady bez zbytočného odkladu po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa 

najneskôr do troch dní od doručenia písomnej reklamácie. 

11. Predávajúci zodpovedá za všetky škody na predmete kúpy až do jeho prevzatia  

 kupujúcim v mieste dodania.  

12. Predávajúci prehlasuje, že predmet dohody nie je zaťažený právami tretích osôb.  

 

 

VI. 

Platobné podmienky a fakturácia 

1. Kupujúci neposkytuje finančný preddavok ani zálohu na plnenie dohody.  

2. Predmet dohody bude hradený z finančných prostriedkov kupujúceho. Podkladom pre 

úhradu ceny za predmet dohody bude faktúra vystavená predávajúcim za objednaný a 

skutočne dodaný predmet kúpy, pričom platba sa uskutoční bezhotovostným platobným 

stykom na bankový účet predávajúceho. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej 

doručenia kupujúcemu.  

3. Fakturácia sa bude vykonávať v súlade s touto dohodou, na základe každej písomnej 

objednávky vystavenej kupujúcim a dodacieho listu o prevzatí objednaného množstva 

tovaru, ktoré budú potvrdené obidvoma zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú 

prílohu faktúry. Faktúra sa bude vystavovať na adresu kupujúceho v zmysle čl. I tejto 

dohody, pričom z faktúry musí byť zrejme miesto dodania .  

4. Faktúra musí obsahovať minimálne náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty: označenie faktúry a číslo, názov a sídlo 

predávajúceho a kupujúceho, IČO, IČ DPH, číslo rámcovej dohody, predmet plnenia a 

deň dodania tovaru / dátum zdaniteľného plnenia/, deň vystavenia faktúry, deň odoslania 

faktúry, deň splatnosti, označenie bankového spojenia predávajúceho /názov peňažného 

ústavu a číslo účtu/, udanie množstvá a ceny, fakturovanú čiastku, pečiatku a podpis 

oprávnenej osoby.  

5. V prípade, že faktúra neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového dokladu, 

kupujúci je oprávnený ju vrátiť do dátumu jej splatnosti predávajúcemu, za účelom jej 

doplnenia alebo opravy. V takomto prípade plynutie lehoty splatnosti faktúry sa preruší a 
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nová lehota splatnosti začne plynúť až momentom doručenia doplnenej alebo opravenej 

faktúry kupujúcemu.  

 

VII. 

Porušenie zmluvných podmienok 
1. V prípade nezaplatenia faktúry v termíne jej splatnosti kupujúcim je predávajúci 

oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý aj 

začatý deň omeškania.  

2. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dodávky, kupujúci je oprávnený 

uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodanej dodávky za každý aj začatý 

deň omeškania.  

3. Okrem uhradenia úroku z omeškania prípadne zmluvnej pokuty je predávajúci i kupujúci 

oprávnený žiadať náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením, resp. zanedbaním 

povinností druhou zmluvnou stranou.  

4. V prípade, že predávajúci nedodá objem tovaru v tonách do 24 hodín, ku ktorému sa 

zaviazal v cenovej ponuke v zmysle článku čl. III bod 5 tejto dohody, kupujúci je 

oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 10.- Eur za každú tonu tovaru, ktorý nie 

je kupujúcemu dodaný včas a riadne.   

5. V prípade, ak predávajúci mešká s dodaním akéhokoľvek čiastkového plnenia tejto 

dohody o viac ako 30 kalendárnych dní, považuje sa takéto konanie za podstatné 

porušenie dohody zo strany predávajúceho a kupujúci má právo od dohody odstúpiť, 

pričom právo kupujúceho na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknuté. 

6. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúceho z dôvodu, že postup alebo priebežný 

výsledok realizácie plnenia predávajúceho viedol preukázateľne a nepochybne k 

vednému plneniu dohody aj napriek písomnému upozorneniu, je kupujúci oprávnený 

uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny vadného 

plnenia.  

 

VIII. 

Subdodávatelia 

 

1. Predávajúci nesmie predmet kúpy ako celok odovzdať na dodanie inému subjektu. Časť 

predmetu kúpy môže Predávajúci odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi 

uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto dohody. Súhlas 

kupujúceho s dodaním časti predmetu kúpy prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje 

predávajúceho povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. 

2.  Ak sa na predávajúceho a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 

partnerov verejného sektora“), potom je predávajúci ako aj jeho subdodávatelia povinný 

dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto dohody, pričom predávajúci sa 

zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade 

porušenia povinnosti predávajúceho podľa predchádzajúcej vety, má kupujúci nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej 

povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto dohody. 

3. Počas trvania dohody je predávajúci oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v 

prílohe tejto dohody výlučne na základe dodatku k tejto dohode. Nový subdodávateľ 

musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o 

registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o 

registri partnerov verejného sektora vyplýva. Kupujúci má právo odmietnuť podpísať 
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dodatok a požiadať predávajúceho o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné 

dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto 

povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitné plnenie 

realizované konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie 

podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho 

podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, 

pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného 

sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto 

povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 

4. V prípade, ak predávajúci preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou 

osobou, je povinný pri plnení dohody skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie 

využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak predávajúci 

preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri 

plnení dohody skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 

preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 

 

 

IX. 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Táto dohoda zanikne okrem uplynutia doby, na ktorú bola uzavretá v zmysle bodu 1 

článku III. tejto dohody aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením 

od zmluvy niektorou zmluvnou stranou, zánikom ktoréhokoľvek účastníka dohody bez 

právneho nástupcu alebo písomnou výpoveďou kupujúceho podľa bodu 7 tohto článku 

alebo podľa bodu 7 článku IV. tejto dohody alebo vyčerpaním sumy určenej na plnenie 

podľa tejto rámcovej dohody uvedenej v bode 3 článku IV. tejto rámcovej dohody. 

2. V prípade zániku dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 

dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z 

plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu 

zániku dohody dohodou. 

3. Ak predávajúci koná v rozpore s touto dohodou, súťažnými podkladmi, právnymi 

predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej lehote 

neodstráni, je kupujúci oprávnený od dohody odstúpiť, pričom nastávajú účinky 

odstúpenia od dohody v zmysle § 349 a nasl. Obchodného zákonníka. Predchádzajúca 

písomná výzva kupujúceho nie je potrebná v prípade odstúpenia od dohody zo strany 

kupujúceho v prípade podstatného porušenia dohody podľa bodu 4 tohto článku. 

4. Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpenia od dohody aj bez predchádzajúcej písomnej 

výzvy: 

a) ak predávajúci nedodrží kvalitu tovaru podľa dohody a súťažných podkladov, 

b) nedodržanie jednotkových zmluvných cien podľa čl. IV. dohody, 

c) ak nie je predávajúci schopný zabezpečiť dodanie objednaného množstva tovaru v 

danom období podľa bodu 5 článku VII tejto zmluvy, alebo ak opakovane nedodrží 

dohodnutý čas plnenia pri akýchkoľvek troch samostatných plneniach (t.j. plneniach 

na základe troch objednávok). 

d) ak predávajúci poruší povinnosti odstrániť vady namietané v preberacom konaní, 

prípadne v reklamačnom konaní, 

e) ak predávajúci postúpi akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na 

tretiu osobu v rozpore s bodom 3 čl. X tejto dohody 

       f) ak na miesto predávajúceho vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva, 
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 aj čl. VIII bod. 2 

5. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. 

Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

6. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom 

postavení predávajúceho ako vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie a 

vstup do likvidácie, použijú sa príslušné ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník. Predávajúci je povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu 

najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za 

škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo 

odstúpiť od dohody z dôvodu nepodstatného porušenia povinnosti. V ďalšom, v prípade 

zmeny právnej formy, zmeny v oprávneniach konať v mene predávajúceho alebo 

akejkoľvek inej zmeny majúcej priamy vplyv na plnenie zo strany predávajúceho, je 

predávajúci povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa, 

kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú 

kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo odstúpiť od 

dohody z dôvodu nepodstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa 

považuje aj zmena bankového spojenia predávajúceho, pričom k tejto informácii je 

predávajúci povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky. 

7. Kupujúci je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať 

písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená do sídla predávajúceho.  

8.  Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne 

písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. 

V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň 

doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť 

vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" 

alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia 

zásielky odosielateľovi. 

 

X. 

                                                     Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti neupravené v tejto dohode sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v 

Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných 

strán týkajúcich sa tejto dohody a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným 

spôsobom, a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov 

Slovenskej republiky. 

2. Dohodu 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 zhotoviteľ dodrží podmienky uvedené v čl. IX 

bod 6  tohto článku.  

3. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 

zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 

(povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

kupujúceho.  
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4. V rámci poskytovania súčinnosti zašle predávajúci za každý štvrťrok počas trvania tejto 

dohody rozpis ukončeného vecného a finančného plnenia predmetu plnenia za tri mesiace 

spolu so sumárom plnenia predmetu rámcovej dohody od začiatku plnenia dohody 

elektronicky na adresu vo@scksk.sk vo vopred odsúhlasenom formáte.  

5. Rámcová dohoda sa vyhotovuje v štyroch exemplároch (origináloch), z toho dva pre 

predávajúceho a dva pre kupujúceho. 

6.  Zmluvné strany si dohodu prečítali, s jej obsahom súhlasia a vyhlasujú, že zodpovedá ich 

slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok. 

7. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

8. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody sú prílohy: 

     Príloha č. 1 Predpokladané množstvo a cena predmetu zmluvy 

     Príloha č. 2 – Certifikát č. 0026/VUSAPL/2016, certifikát č. 0016/VUSAPL/2016 

  

 

 

 

 

V Prešove, dňa 22.02.2018                                               V Košiciach, dňa 22.02.2018  

 

 

Za predávajúceho:   Za kupujúceho: 

 

 

 

––––––––––––––––––          –––––––––––––––––––––       

 Tobix, s.r.o.                                                                                    Správa ciest KSK  

 Mgr. Danka Micheľová - konateľ                Ing. Jozef Rauch poverený riadením organizácie 
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Príloha č. 1 
 
 

Predpokladané množstvo a cena predmetu zmluvy 
 

 
Chemický posypový materiál na posyp ciest 

 
Názov  Predpokl. 

množstvá   
 v t na 4 roky 

Jednotková 
cena za tonu v € 

bez DPH 

Cena spolu  v € 
bez DPH 

technická soľ s protispekacou 
prísadou s rozmrazovacím 
účinkom do -6° C voľne ložená  

  3 034 800,00 

technická soľ do miešacích 
centier (soľankové 
hospodárstvo) vrecovaná (25 kg 
vrecia) 

 
      41 000,00 

Celková cena  za predmet zákazky bez DPH  3 075 800,00 

DPH 20 %     615 160,00 

Celková cena  za predmet zákazky s DPH  3 690 960,00 

 
Podkritérium:   

Lehota plnenia: do 300 ton dodávka na jedno miesto dodania do 5 dní od obdŕžania 

objednávky (max.5 dní) 
 

 
 
 
V Prešove, dňa ...................... 

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

                                                                pečiatka a podpis uchádzača 
 
 
 
 
 


