
Rámcová dohoda č. Z202120168_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Sídlo: Mariánska ulica 17, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 31579183
DIČ: 2020467350
IČ DPH: SK2020467350
Telefón: 00421465422412

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TOBIX, s.r.o.
Sídlo: Ladomírova 20, 09003 Ladomirová, Slovenská republika
IČO: 43928676
DIČ: 2022511392
IČ DPH: SK2022511392
Telefón: +421905520648

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ
Kľúčové slová: posypový materiál, priemyselná soľ
CPV: 14500000-6 - Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou ťažbou; 60000000-8 - 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ

Funkcia

Priemyslená posypová soľ na zimnú údržbu miestnych komunikácií obohatená o protispekaciu prísadu na báze chloridu 
sodného s dopravou.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Priemyselná posypová soľ s rozmrazujúcim účinkom do stupeň Celzia -15

Hmotnosť t 600

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Balenie voľne ložená

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Odber bude realizovaný podľa potreby objednávateľa na základe čiastkových e-mailových objednávok, min odber 1 nakl. auto 
t.j. 24 t - 27 t posypovej soli do 7 dní od čiastkovej objednávky.

Platby budú realizované na základe vystavenej faktúry vždy po odbere tovaru 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.
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Predmet zákazky musí spĺňať podmienky stanovené TP 09/2010 Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného
na pozemných komunikáciách vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a STN 580111 - Metódy skúšania 
soli

V prípade nedodržania technických špecifikácií a lehoty plnenia zo strany dodávateľa, môže objednávateľ požadovať od 
dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za porušenie každého jedného technického parametra alebo lehoty 
plnenia nad rámec Obchodných podmienok elektronického trhoviska.

Názov Upresnenie

2.4 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: Garážová 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: t
Požadované maximálne
množstvo: 600,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 43 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 52 200,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120168

V Bratislave, dňa 19.10.2021 14:46:02

Objednávateľ:
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TOBIX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120168


Zákazka


Identifikátor Z202120168


Názov zákazky Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313925


Dodávateľ


Obchodný názov TOBIX, s.r.o.


IČO 43928676


Sídlo Ladomírova 20, Ladomirová, 09003, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 15.10.2021 13:16:37


Hash obsahu návrhu plnenia C2jhgGVojHqopfsKvbjzb6Txd05Y0kbq9tqrABG2zUA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
SKM_C25821101515370.pdf (Súhrnný vlastný návrh plnenia)
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