
Rámcová dohoda č. Z202122429_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Sídlo: M. Rázusa 104, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
IČ DPH: SK2022299059
Bankové spojenie: IBAN: SK3081800000007000486049
Telefón: +421 415077237

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MOTOSPOL SK s.r.o.
Sídlo: Slovenská 346/45, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 50766350
DIČ: 2120477744
IČ DPH: SK2120477744
Telefón: 0905252695

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Brity na snehové pluhy - gumené.
Kľúčové slová: zimná údržba ciest, brity  z  gumy, materiály na zimnú údržbu,
CPV: 19510000-4 - Výrobky z gumy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Brity na snehové pluhy -gumené pre Závod Horné Považie

2. Brity na snehové pluhy -gumené pre Závod Kysuce

3. Brity na snehové pluhy -gumené pre Závod Liptov

4. Brity na snehové pluhy -gumené pre Závod Orava

5. Brity na snehové pluhy -gumené pre Závod Turiec

Položka č. 1: Brity na snehové pluhy -gumené pre Závod Horné Považie

Funkcia

Gumené brity na snehové pluhy používané na zimnú údržbu ciest pre odstraňovanie nánosov snehu z pozemných komunikácii
  pre Závod Horné Považie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Gumený brit na snehový pluh SRSD 3500, (počet ks 
britov do sady 4 ks z toho 3 ks s rozmerom: 
1000x250x40 s úkosom a 1 ks s rozmerom 500x250x40 
s úkosom

sada 3 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Gumené brity z pretkávanej gumy na predsunuté 
snehové radlice - oteruvzdorná guma, zalisovaná 
textilná vložka s úkosom na jednej strane, farba čierna, 
tvrdosť 70°Sh
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Položka č. 2: Brity na snehové pluhy -gumené pre Závod Kysuce

Funkcia

Gumené brity na snehové pluhy používané na zimnú údržbu ciest pre odstraňovanie nánosov snehu z pozemných komunikácii
pre Závod Kysuce

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Gumený brit na snehový pluh RSKT 3500, rozmer : 
3670x200x40 sada 10 11

2. Gumený brit na pluh RSKT  3500, rozmer 
3500x200x40 sada 5 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Gumené brity z pretkávanej gumy na predsunuté 
snehové radlice - oteruvzdorná guma, zalisovaná 
textilná vložka s úkosom na jednej strane, farba čierna, 
tvrdosť 70°Sh

Položka č. 3: Brity na snehové pluhy -gumené pre Závod Liptov

Funkcia

Gumené brity na snehové pluhy používané na zimnú údržbu ciest pre odstraňovanie nánosov snehu z pozemných komunikácii
pre Závod  Liptov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Gumený brit na pluh RSKP 3500, rozmer: 
40x250x870 (počet ks britov do sady 4 ks) s úkosom sada 1 2

2. Gumený brit na pluh RSP 3000, rozmer: 40x250x845, 
(počet britov do sady 4 ks) s úkosom sada 1 2

3. Gumený brit na pluh RSKP 30, rozmer: 40x250x870 
(počet ks britov do sady 4 ks) s úkosom sada 2 3

4. Gumený brit na pluh Rasco Velebit 3.6, rozmer: 
40x250x870 (počet britov do sady 4 ks) s úkosom sada 1 3

5. Gumený brit na pluh Rasco Kalnik 4,00, rozmer:  
40x250x1000 (počet ks britov do sady 4 ks) s úkosom sada 1 3

6. Gumený brit na pluh Asaloni, rozmer: 40x250x1000 
(počet ks  britov do sady 4 ks) s úkosom sada 1 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Gumené brity z pretkávanej gumy na predsunuté 
snehové radlice - oteruvzdorná guma, zalisovaná 
textilná vložka s úkosom na jednej strane, farba čierna, 
tvrdosť 70°Sh

Položka č. 4: Brity na snehové pluhy -gumené pre Závod Orava

Funkcia

Gumené brity na snehové pluhy používané na zimnú údržbu ciest pre odstraňovanie nánosov snehu z pozemných komunikácii
pre Závod Orava

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Brit na snehový pluh SRK-P 30, rozmer: 40x250x870 
(počet ks britov do sady 4 ks) sada 7 11

2. Brit na snehový pluh SRL 3501, rozmer: 40x250x1001
(počet ks britov do sady 4 ks) sada 3 6

3. Brit na snehový pluh Rasco Velebit 3.6, rozmer: 
40x150x1000 (počet ks britov do sady 4 ks) sada 3 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Položka č. 5: Brity na snehové pluhy -gumené pre Závod Turiec

Funkcia

Gumené brity na snehové pluhy používané na zimnú údržbu ciest pre odstraňovanie nánosov snehu z pozemných komunikácii
pre Závod Turiec

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Gumený brit na pluh SRSD 3500, rozmer: 
505x250x40 (počet ks britov do sady 7 ks) s úkosom sada 1 7

2. Gumený brit na pluh RSKT 3500, rozmer: 
870x250x40 (počet ks britov do sady 4 ks) s úkosom sada 1 8

3. Gumený brit na pluh Asaloni 5000, rozmer 
1000x200x40 (počet ks britov do sady 5 ks) s úkosom sada 1 7

4. Gumený brit na  RSP 29, rozmer: 847x200x40 (počet 
ks britov do sady 4 ks) s úkosom sada 1 6

5. Gumený brit na pluh RSP 30, rozmer: 870x200x40 
(počet ks britov do sady 4 ks) s úkosom sada 1 6

6. Gumený brit na pluh Vývoj MT, rozmer: 600x200x40 
(počet ks britov do sady 6 ks) sada 1 6

7. Gumený brit na pluh RSK/T 3500, rozmer: 
600x250x40 (počet ks britov do sady 6 ks) s úkosom sada 1 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Brity z pretkávanej gumy na predsunuté snehové pluhy 
radlice - oteruvzdorná guma, zalisovaná textilná vložka

Konštrukcia Špeciálna oderuvzdorná guma, zalisovaná textilná vložka, úkos na 
jednej strane

Farba čierna

Tvrdosť 70°Sh

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Táto rámcová dohoda (ďalej len "zmluva")  sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov odo dňa uzavretia tejto 
zmluvy alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane 
skôr.

2.  Miesto plnenia - Žilina, Čadca, Martin, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš.

3. Dodávateľ musí splňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO"  k momentu uzavretia zmluvy.

4. Čestné prehlásenie, že gumené  brity spĺňajú vlastnosti oderu vzdornosť, tvrdosť 70°Sh,  potvrdené dodávateľom (pečiatka 
a pdpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa)

5. Lehota dodania tovaru: do 5 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky.

6. V prípade emailovej komunikácie sa za deň doručenia objednávky považuje deň prijatia e-mailu od  odosielajúcej  zmluvnej 
strany.

7. Dodanie tovaru je požadované v lehote na jeho dodanie prac. dňoch, pondelok - piatok od 6.30 hod. do 13.00 hod. 
Dodávateľ oznámi dodanie tovaru kontaktnej osobe predávajúceho telefonicky min. 1 deň vopred.

8. Požadované doklady preukazujúce splnenie osobitných  požiadaviek na predmet zákazky  do 3 prac. dní odo dňa 
uzatvorenia  zmluvy.

9.Odberateľ požaduje predložiť podrobný rozpis ocenených položiek v rozsahu jednotková cena v Eur bez DPH, celková cena 
v EUR bez DPH, celková cena spolu v EUR bez DPH, 20% DPH v EUR a celková cena spolu v EUR s DPH osobitne na každý
závod do 3 prac. dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Odoberateľ zašle dodávateľovi do 2 prac. dní fakturačné  a kontaktné údaje 
každého závodu. Zároveň dodávateľ do 3 prac. dní od uzatvorenia zmluvy zašle odberateľovi na každý závod kontaktné údaje 
(tel. číslo a mail) na osobu, ktorá bude za dodávateľa komunikovať s odberateľom.

10. Dodávateľ je povinný dodať tovar do sídla každého závodu v súlade s požiadavkami podľa tejto zmluvy bez vád, 
poškodenia alebo iného opotrebovania ako tovar nový, nepoužívaný.
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11. Jednotkové  ceny ocenených položiek sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy a zahŕňajú všetky náklady spojené 
s dodaním predmetu zmluvy vrátane balného, naloženia, dopravy do miest plnenia, vyloženia  z dopravného prostriedku v 
mieste  plnenia zohľadňujú všetky riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

12. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť odberateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú dodanie tovaru, 
ktorého následkom bude jeho  omeškanie.

13. Požaduje sa, aby tovar bol zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité 
obaly sú určené na jednorázové použitie, sú nevratné a ekologicky zlikvidovateľné .

14. Odberateľ má právo odmietnuť tovar, ak bol dodaný v rozpore s objednávkou, alebo v rozpore s deklarovanými 
parametrami tovaru v zmysle predložených dokladov. O odmietnutí tovaru a dôvode odmietnutia bude vyhotovený písomný 
záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami.

15. Dodávateľ ručí za predmet dodávky t. z., že tovar má v dobe preberania požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú 
technickým normám a parametrom tak, aby nevykazoval chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho 
používaním na požadované účely.

16. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody na dodávanom tovare až po do jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania.

17. Dodávateľ pri dodávke odovzdá objednávateľovi spolu s tovarom potvrdený dodací list, pričom na dodacom liste uvedie 
údaje o druhu, kvalite, množstve a cene tovaru.

18. Dodávateľ vystaví faktúry osobitne každému závodu zvlášť, podľa ich odobratého tovaru. Lehota splatnosti faktúr je do 30 
dní od jej doručenia odberateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

19. Odberateľ sa zaväzuje prípadné vady reklamovať bezodkladne po ich zistení v  písomnej forme najneskôr však v lehote do
7 pracovných dní od ich zistenia. Reklamáciu možno v uvedenej lehote uplatniť aj elektronickými prostriedkami alebo 
telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní kupujúci písomne najbližšie nasledujúci pracovný deň.

20. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto zmluvy najneskôr však do 5pracovných dní odo dňa 
doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je dodávateľ povinný odberateľovi oznámiť odmietnutie
a dôvod uznania vady v 5-dňovej lehote.

21. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním objednaného tovaru je odberateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania.

22. Odberateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy nedodržanie lehoty  dodania tovaru, 
nedodržanie kvality dodaného tovaru, nedodržanie jednotkových cien, nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich 
splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky.

23. Ukončenie zmluvy môže nastať: a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, dodaním tovaru podľa 
týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a lehote, b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie 
zmluvných podmienok, c) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných 
podmienkach OPET-u, ukončenie zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu nastane dňom doručenia tohto oznámenia o odstúpení 
od zmluvy z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach  Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u predávajúcemu v 
listinnej forme.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: M. Rázusa 104

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: sada
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Požadované maximálne
množstvo: 112,0000

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: 17 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 21 480,00 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.

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 Z202122429

V Bratislave, dňa 29.11.2021 09:40:01

Objednávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MOTOSPOL SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122429


Zákazka


Identifikátor Z202122429


Názov zákazky Brity na snehové pluhy - gumené.


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316186


Dodávateľ


Obchodný názov MOTOSPOL SK s.r.o.


IČO 50766350


Sídlo Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 09431, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 18.11.2021 9:26:23


Hash obsahu návrhu plnenia I3fMUaoFRQepBsv6vlpxctT6Ef16nxmoiza7VenUDLg=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Tovar bude dodaný podľa špecifikácie uvedenej k položkám predmetu zákazky


Prílohy:
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