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   UR-1376/2019-7 

 

RÁMCOVÁ DOHODA č. 52/05/2019SCKSK 

na dodanie tovaru: 

„Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón“ 

 

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov a § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „dohoda“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Kupujúci:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

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

korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať                          

vo veciach realizačných:  Ing. Zuzana Fejesová, prevádzková námestníčka 

IČO:     35555777   

DIČ:     2021772544 

IČ DPH:    SK2021772544 

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 

kontakt:    tel.: 055/7894933, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie dohody: www.scksk.sk  

 

(ďalej ako „kupujúci“) 

 

a  

 

       Predávajúci:    EUROVIA SK, a. s. 

sídlo:      Osloboditeľov 66, 040 17 Košice    

zastúpený:    Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ 

                                                                 Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach obchodných:                          Ing. Marcel Baláž – riaditeľ závodu Obaľovne    

IČO:      31651518   

DIČ:      2020490274 

IČ DPH:    SK2020490274 

bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451 

právna forma:  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 248/V 

kontakt: +421 908 774 139, email: marcel.balaz@eurovia.sk 

                          

(ďalej ako „predávajúci“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

http://www.scksk.sk/
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Preambula 

Táto dohoda je uzatvorená na základe verejného obstarávania, ktoré uskutočnil kupujúci, ako výsledok 

zadávania nadlimitnej  zákazky postupom podľa § 66 ods. 7 a § 49 ods. 1 písm. a) zákona   

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky „Obaľovaná asfaltová zmes za tepla 

– asfaltový betón“  (ďalej iba „verejné obstarávanie“).  

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

1. Predávajúci  vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom 

podnikania je činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, 

teda spĺňa podmienku spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, 

na dodanie tovaru v zmysle na predmet  dohody  sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných 

právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, spĺňa podmienky 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a je oprávnený túto dohodu uzavrieť a naplniť jej účel . 

2. Predávajúci berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy 

a zároveň, na základe tejto dohody  prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky podľa § 2 ods. 

1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného 

sektora ako účastník zmluvy alebo iného právneho úkonu podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona, je 

 najneskôr ku dňu  podpisu dohody  povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

3. Predávajúci je povinný pri plnení predmetu dohody dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne 

záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa 

na predmet dohody.  

4. Predávajúci vo verejnej súťaži preukázal, že má vlastnú  resp.  dodávateľsky zabezpečenú výrobňu 

obaľovanej zmesi (obaľovacie centrum) a predložil kupujúcemu certifikát výrobku alebo 

vyhlásenie o zhode výrobku v súlade s technickými špecifikáciami, s ustanoveniami zákona č. 

133/2013 Z. z. zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Dodávaný tovar musí byť v súlade s Katalógovými listami asfaltových 

zmesí a s nimi súvisiacimi a citovanými normami ( KLAZ 1/2017 – Slovenskej správy ciest ) 

v plnom rozsahu a musí byť v súlade so znením aktuálne platných noriem STN EN. 

5. Predávajúci berie na vedomie, že pri dodaní predmetu dohody prostredníctvom subdodávateľov 

(ďalej aj iba „subdodávka“) zodpovedá predávajúci tak, ako keby predmet dohody alebo jeho časť 

dodával sám. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akékoľvek zmeny týkajúce sa 

subdodávok.   

6. Predávajúci vyhlasuje, že pred uzavretím dohody dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej 

starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s plnením predmetu 

dohody, v cenovej ponuke vzal do úvahy kompletný rozsah nákladov a cien materiálov, prác, 

služieb potrebných na splnenie predmetu a tieto zahrnul do ceny za dodanie predmetu dohody. 

 

 

Čl. II  

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu tovar: Obaľovanú 

asfaltovú zmes – asfaltový betón (ďalej len „tovar“) určený na zhotovenie vrstiev vozoviek 

pozemných komunikácií a iných dopravných plôch, opravy výtlkov vrátane záväzku predávajúceho 

naložiť tovar  na dopravné prostriedky kupujúceho, a to v súlade s cenovou ponukou uvedenou v 

prílohe č. 1 tejto dohody, v kvalite vyhovujúcej STN EN 13108-1, ktorú predávajúci preukáže 

dokladom uvedeným v prílohe č. 2 tejto dohody.  
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2. Predávajúci ako úspešný uchádzač verejnej súťaže sa zaväzuje počas doby platnosti a účinnosti 

tejto dohody podľa predloženej cenovej ponuky na časť č. 1, časť č. 2, časť č. 4, časť č. 7, časť č. 

12 predmetu zákazky a podmienok dohodnutých v tejto dohode, na základe čiastkových 

objednávok kupujúceho priebežne predávať tovar v množstvách a kvalite:                                     

Tovar: Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón v nasledovnom členení 

a predpokladanom množstve (označenie asfaltovej zmesi podľa STN EN 13108-1) 

Časť č. 1 predmetu zákazky, lokalita: Smolník, Vyšný Klatov, Malá Ida, Hýľov 

AC   8  O,  II  50/70  množstvo  t 

AC 11  O,  II  50/70  množstvo  t 

 

Časť č. 2 predmetu zákazky, lokalita: Oreské, Staré, Strážske, Vôľa 

AC   8  O,  II  50/70  množstvo  t 

AC 11  O,  II  50/70  množstvo  t 

 

Časť č. 4 predmetu zákazky, lokalita: Harichovce, Dedinky, Stratená, Dobšiná 

AC   8  O,  II  50/70  množstvo   t 

AC 11  O,  II  50/70  množstvo   t 

 

Časť č. 7 predmetu zákazky, lokalita: Mokrance, Rešica, Perín – Chým, Paňovce 

AC   8  O,  II  50/70  množstvo    t 

AC 11  O,  II  50/70  množstvo    t 

 

Časť č. 12 predmetu zákazky, lokalita: Michalovce, Vinné, Suché, Lastomír 

AC   8  O,  II  50/70  množstvo    t 

AC 11  O,  II  50/70  množstvo    t 

 

(ďalej len „tovar“)  

 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar pre kupujúceho počas platnosti rámcovej dohody  len 

z obaľovacieho centra: 

pre časť č.1 : OC Šemša  so sídlom: 044 21 Šemša, ktoré uviedol vo svojej cenovej ponuke v 

prílohe č 1/1, 

pre časť č.2 : OC Zbudza,  so sídlom:072 23 Zbudza, ktoré uviedol vo svojej cenovej ponuke 

v prílohe č 1/2, 

pre časť č.4 : OC Kvetnica  so sídlom: Kvetnica, 058 01 Poprad, ktoré uviedol vo svojej 

cenovej ponuke v prílohe č 1/4, 

pre časť č.7 : OC Šemša  so sídlom: 044 21 Šemša, ktoré uviedol vo svojej cenovej ponuke v 

prílohe č 1/7, 

pre časť č.12 : OC Zbudza,  so sídlom: 072 23 Zbudza, ktoré uviedol vo svojej cenovej 

ponuke v prílohe č 1/12, 

 

 

Uvedené množstvá sú predpokladané a zahŕňajú celý rozsah predmetu zákazky za obdobie 

platnosti rámcovej dohody. 

 

 

Čl. III 

 Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Kúpna cena za tovar  je  stanovená na základe  cenovej ponuky predávajúceho zo 

dňa 21.03.2019, ako úspešného uchádzača verejnej súťaže uvedenej v Prílohe č. 1 tejto 

rámcovej dohody a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Jednotková cena za tovar uvedená v prílohe 
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č. 1 je maximálna a záväzná počas celej doby trvania rámcovej dohody. V kúpnej cene je 

zahrnutá aj nakládka tovaru na dopravné prostriedky, ktoré označí kupujúci. 

2. Kúpna cena je stanovená dohodou účastníkov dohody podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

3. Kupujúci zaplatí za dodaný tovar kúpnu cenu v mene EURO  s DPH vo výške platnej  podľa 

cenovej ponuky predávajúceho uvedenej v prílohe č. 1 tejto dohody. 

4. Sadzba ceny DPH uvedená v prílohe č. 1 je uvedená vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto 

dohody.  

5. Celkový finančný limit tejto rámcovej dohody je vo výške 927 910,00 EUR bez DPH, z toho: 

Zmluvná cena za tovar pre časť č.1  predmetu zákazky je vo výške:  

127 810,00 EUR bez DPH, 20 % DPH 25 562,00, 153 372,00 EUR s DPH 

Zmluvná cena za tovar pre časť č.2 predmetu zákazky je vo výške:  

345 500,00 EUR bez DPH, 20 % DPH 69 100,00, 414 600,00 EUR s DPH 

Zmluvná cena za tovar pre časť č.4 predmetu zákazky je vo výške:  

60 000,00 EUR bez DPH, 20 % DPH 12 000,00, 72 000,00 EUR s DPH 

Zmluvná cena za tovar pre časť č.7 predmetu zákazky je vo výške:  

49 100,00 EUR bez DPH, 20 % DPH 9 820,00, 58 920,00 EUR s DPH 

Zmluvná cena za tovar pre časť č.12 predmetu zákazky je vo výške:  

345 500,00 EUR bez DPH, 20 % DPH 69 100,00, 414 600,00 EUR s DPH, 

platiteľ dane je povinný uplatňovať príslušnú daň v súlade s legislatívou platnou v čase a mieste 

poskytnutého plnenia. 

6. Predávajúci vyhlasuje a potvrdzuje, že ním predložená cenová ponuka vo verejnej súťaži v procese 

verejného obstarávania a teda cena tovaru je záväzná, úplná, maximálna a sú v nej zahrnuté všetky 

náklady vrátane naloženia tovaru na dopravné prostriedky, ktoré označí kupujúci. 

7. Kupujúci neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na tovar predávajúcemu. 

8. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim, pričom platba bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na bankový účet 

predávajúceho.  

9. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. 

10. Predávajúci vystaví faktúru po splnení dodávky  tovaru (na základe písomnej objednávky 

vystavenej kupujúcim), po jeho odovzdaní a prevzatí. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude 

dodací list potvrdený obidvoma zmluvnými stranami a kópia objednávky kupujúceho. Faktúra bude 

vystavená na sídlo kupujúceho uvedené v záhlaví tejto dohody.  

11. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:  

1. označenie faktúry a jej číslo,  

2. názov a sídlo zmluvných strán,  

3. IČO, DIČ, IČ DPH,  

4. číslo dohody,  

5. druh dodaného tovaru a deň dodania tovaru,  

6. deň vystavenia  faktúry,  

7. deň odoslania faktúry, 

8. deň splatnosti faktúry,  

9. označenie bankového spojenia predávajúceho (názov peňažného ústavu a číslo účtu),  

10. údaje o množstve a jednotkovej cene tovaru,  

11. fakturovanú čiastku, 

12. podpis oprávnenej osoby. 

12. Kupujúci je oprávnený faktúru, ktorá neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového 

dokladu, vrátiť predávajúcemu do dátumu jej splatnosti v zmysle bodu 9 tohto článku, za 

účelom jej doplnenia alebo opravy. V takomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti faktúry 

preruší a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až od momentu doručenia doplnenej alebo 

opravenej faktúry kupujúcemu.  
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Čl. IV 

 Druh a rozsah dodávok, lehota dodania 

 

1. Jednotlivé dodávky tovaru sa budú počas doby trvania dohody realizovať výlučne na základe 

samostatných písomných objednávok zo strany kupujúceho (obsahujúcich presnú špecifikáciu 

druhu a množstva požadovaného tovaru, miesta odberu a lehoty dodania). 

2. Dodanie tovaru kupujúci požaduje dodať v pracovných dňoch od 07ºº do 15ºº hod. 

        Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote vopred dohodnutej medzi 

zodpovednými zamestnancami zmluvných strán a následne uvedenej v písomnej objednávke. 

Vzhľadom ku skutočnosti, že kupujúci potrebuje zabezpečiť/ zachovať technické a kvalitatívne 

parametre predmetu zákazky, vzdialenosť výrobne/ obaľovacieho centra uchádzača od miesta 

určenia (vysprávky ciest), môže byť maximálne do 70,00 km/ do 90 minút, podľa 

TKP 6 Ministerstva dopravy  a výstavby SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Hutnené asfaltové zmesi, viď. 
https://www.ssc.sk/files/documents/technickepredpisy/tkp/tkp_06_2017.pdf). 

3. Maximálna časová lehota, počas ktorej predávajúci zabezpečí technologickú zmenu výroby, t. j.  

    začne vyrábať asfaltový betón podľa objednávky kupujúceho je 90 minút. 

 4.    Kupujúci si prevezme tovar dopravnými prostriedkami, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

Naloženie tovaru na dopravné prostriedky kupujúceho zabezpečí predávajúci. 

 5.   Konkrétne denné dodávky tovaru budú  vzájomne dohodnuté telefonicky, e-mailom 

 6. Kupujúci je oprávnený upraviť celkové predpokladané množstvá tovaru uvedené v prílohe č. 1 

tejto dohody podľa svojich skutočných potrieb alebo finančných možností. 

 7. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci si neuplatní náhradu škody voči kupujúcemu z 

dôvodu, ak tento nedodrží predpokladané množstvo tovaru podľa predchádzajúceho bodu. 

 8. Zmluvné strany sa dohodli, že nie sú viazané výškou odchýlky stanovenou v § 421 ods. 1, resp. 

ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

Čl. V 

Doba trvania dohody a jej zánik 

 

1. Dohoda  sa uzatvára na dobu určitú, na 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do 

vyčerpania maximálneho finančného limitu, ktorý je uvedený v článku III bod 5, podľa 

toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

2.      Dohoda  zaniká: 

a) odstúpením od dohody.V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže 

zmluvná strana od dohody odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. 

Ak ide o nepodstatné porušenie dohody, zmluvná strana môže odstúpiť od dohody len v 

prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a druhá zmluvná 

strana svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní, 

b) uplynutím lehoty, na ktorú bola uzavretá,  

c) vyčerpaním množstva uvedeného v článku II bod 2 tejto dohody,  

d) písomnou dohodou. 

3.       Kupujúci je oprávnený od dohody odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä    

      v prípade, ak: 

a/ Predávajúci je v omeškaní s riadnym dodaním tovaru ktorejkoľvek časti viac ako 5 

pracovných dní,  

b/ Predávajúci nedodrží kvalitu dodaného tovaru. 

c/ Predávajúci nedodrží jednotkové ceny dohodnuté v prílohe č. 1, 

d/Predávajúci viac ako v desiatich prípadoch prekročí maximálnu dobu nakládky tovaru, 

e/ Predávajúci pri plnení predmetu tejto dohody konal v rozpore s niektorým so všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

f/ Predávajúci stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu tejto dohody, 

g/ Voči Predávajúcemu sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania 

bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, 

https://www.ssc.sk/files/documents/technickepredpisy/tkp/tkp_06_2017.pdf


 

 

6 

 

alebo voči Predávajúcemu bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak 

Predávajúci vstúpil do likvidácie; alebo  

h/ ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok predávajúceho uvedený v tejto dohode  je 

nepravdivý ku dňu jej uzatvorenia  alebo sa takým stane počas jej trvania.  

4. 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 kúpnej ceny o viac ako 30 dní, pričom tovar kupujúci prevzal 

podľa podmienok v tejto dohode, alebo  

b/ preukázateľné neposkytnutie súčinnosti kupujúceho podľa podmienok v  dohode  za 

účelom splnenia jej predmetu a účelu .  

5. V prípade odstúpenia od dohody, táto zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od 

dohody je doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpením od dohody zanikajú všetky práva a 

povinnosti zmluvných strán z dohody, okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na dovtedy 

uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie. 

 

 

 

Čl. VI 

 Všeobecné dodacie podmienky 

 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo vykonávať kontroly množstva a kvality dodaného tovaru v zmysle 

STN EN 13108-1, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi 

MDPT. 

2. V prípade nedodržania kvality   /teploty/  dodávaného tovaru (podľa príslušných technických 

noriem), ktorý ešte nebol prevzatý, kupujúci tovar neprevezme, predávajúci je povinný odobrať 

ho naspäť a zabezpečiť bezprostredne náhradné kvalitné plnenie dodávky na vlastné náklady.  

3. V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru, ktorý už bol prevzatý, predávajúci zabezpečí 

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

spôsobené dodávkou nekvalitného tovaru. Predávajúci zabezpečí bezchybné plnenie v lehote 7 

dní od uplatnenia reklamácie kupujúceho, v opačnom prípade sa dostane do omeškania, pre 

ktoré platia ustanovenia čl. VII o porušení zmluvných podmienok.  

4. Zodpovedný zamestnanec kupujúceho je oprávnený odobrať vzorku  za prítomnosti 

zodpovednej osoby zamestnanca predávajúceho za účelom vykonania kontrolnej skúšky kvality.  

5. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní odberu tovaru nedošlo k ohrozeniu 

bezpečnosti a zdravia zamestnancov kupujúceho.  

6. Predávajúci zodpovedá za všetky škody na dodávanom  tovare až do jeho prevzatia kupujúcim v 

mieste odberu. 

7.    Kupujúci má právo odmietnuť tovar, ak bol dodaný v rozpore s objednávkou alebo v rozpore    

   s deklarovanými parametrami tovaru v zmysle predložených dokladov preukazujúcich funkčné  

   vlastnosti výrobkov. O odmietnutí tovaru a dôvode odmietnutia bude vyhotovený písomný  

   záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami 

8.    Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru a zodpovedá za všetky škody   

   na dodávanom tovare až do jeho prevzatia kupujúcim. 

9.    Predávajúci pri každom odbere tovaru vystaví elektronický vážny lístok/dodací list, na ktorom  

   uvedie údaje o druhu, o kvalite, množstve a cene tovaru. Objednaný tovar sa považuje za dodaný  

   po tom, čo príslušný zamestnanec kupujúceho potvrdí jeho prevzatie na vážnom  lístku/dodacom     

   liste. 

10. Predávajúci pri každej dodávke odovzdá kupujúcemu spolu s tovarom potvrdený dodací list, na 

ktorom uvedie údaje o druhu, kvalite, množstve a cene tovaru. Objednaný tovar sa považuje za 

dodaný po tom, čo príslušný zamestnanec kupujúceho potvrdí jeho prevzatie na dodacom liste. 

11.    Kupujúci sa zaväzuje prípadné vady reklamovať bezodkladne po ich zistení v písomnej forme   

    najneskôr však v lehote do 5 dní od ich zistenia.  

12.   Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie podľa tejto dohody   

   najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie. 
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13.   Kupujúci sa zaväzuje nedodržanie teploty tovaru podľa príslušných technických noriem  

   neodkladne reklamovať ihneď po nakládke tovaru na vozidlo ešte pred podpisom vážneho  

   lístka/dodacieho listu. V prípade nedodržania teploty dodaného tovaru je predávajúci povinný  

   neodkladne zabezpečiť náhradné kvalitné plnenie dodávky na vlastné náklady. 

 

 

Čl. VII 

Porušenie zmluvných podmienok 

 

1. V prípade, že kupujúci neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, predávajúci je oprávnený 

účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý aj začatý 

deň omeškania. 

2. V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu dodania tovaru, kupujúci je oprávnený účtovať 

predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý 

deň omeškania. 

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

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

povinností druhou zmluvnou stranou. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Táto  dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v 

zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.  

2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto dohody je možné len formou očíslovaných písomných 

dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

3. Žiaden z účastníkov dohody  nie je oprávnený bez písomného súhlasu druhého účastníka 

dohody  previesť svoje práva a povinnosti podľa tejto dohody na tretiu osobu. 

4. Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dva originály. 

5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú: 

- Príloha č. 1 – Cenová ponuka úspešného uchádzača z verejnej súťaže, 

- Príloha č. 2 – Doklad preukazujúci funkčné vlastnosti výrobkov podľa STN 13108-1, 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po 

prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

Za kupujúceho:       Za predávajúceho: 

 

V Košiciach, dňa 28.05.2019       V Košiciach, dňa 27.05.2019 

 

 

 

 

_______________________________             ______________   ________________   

Správa ciest Košického samosprávneho kraja         EUROVIA SK, a. s.          EUROVIA SK, a. s. 

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ      Ing. Róbert Šinály           Ing. Juraj Dančišin 
 


