
Rámcová dohoda 
o dodaní prírodného kameniva 

uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
 
 

I . 
Zmluvné strany  

Dodávatelia:    
 
 
 
 
 

a 

Kupujúci     Mestské lesy Košice a.s.  
Sídlo :  Južná trieda č.11, 040 11 Košice 
Zastúpené : Ing. Tibor Róth, predseda predstavenstva 
  Ing. Ivan Timko, člen predstavenstva    

Ing. Miroslav Tököly, člen predstavenstva 
Bankové spojenie : Tatrabanka a.s. Košice 
č. účtu IBAN: SK12 1100 0000 0026 2272 0044 
IČO:    31672981  
DIČ :2020491341 IČDPH: SK 2020491341 
tel. : 055/677 00 15,16        fax : 055/678 05 55 
Zapísaný: v OR OS Košice I, odd. Sa, vl. č. 1310/V 

 
 
 

II. 
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany na základe vyhodnotenia predložených ponúk na predmet zákazky „Prírodné kamenivo - 2018“ 
uzatvárajú v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov túto Rámcovú dohodu.  

2. Dodávateľ berie na vedomie, že kupujúci uzavrel v súlade so zásadou hospodárnosti zmluvu za účelom zabezpečenia 
si prírodného kameniva aj s ďalšími subjektmi. Z uvedeného dôvodu je kupujúci povinný odobrať a dodávateľ povinný 
dodať predmet zmluvy jedine v tom prípade, ak o to kupujúci dodávateľa požiada.  

3. Kupujúci nezodpovedá za škodu resp. nie je povinný poskytnúť dodávateľovi akékoľvek plnenie z toho dôvodu, že 
počas trvania tejto zmluvy neodoberie od neho žiadne kamenivo. 

 
III. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto dohody je  záväzok dodávateľa  dodať na základe telefonickej objednávky pre kupujúceho „Prírodné 
kamenivo“ podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
IV. 

Cena 
 

1. Cena je stanovená na základe výsledkov predložených ponúk na predmet zákazky „Prírodné kamenivo - 2018“ 
2. Kupujúci uhradí dodávky prírodného kameniva na základe vystavených faktúr. 
3. K cene bude účtovaná DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie. 
4. Podkladom  pre fakturáciu budú dodacie listy, potvrdené oprávneným zástupcom kupujúceho (napr. vodič, 

stavbyvedúci, ...), o prevzatí množstva a druhu dodávky.   
5. Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 
6. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr, je dodávateľ oprávnený  požadovať zaplatenie úroku z omeškania 



0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
7. V prípade, že sa kupujúci nachádza v omeškaní s platbou viac ako 60 dní, dodávateľ si vyhradzuje právo na 

zastavenie dodávok, resp. odstúpenie od rámcovej dohody bez poskytnutia primeranej dodatočnej lehoty na plnenie, 
nakoľko sa zmluvné strany dohodli, že nezaplatenie kúpnej zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 
povinností kupujúceho tak, ako to predpokladá ust. §344 Obchodného zákonníka a nasl. Kupujúci nie je v omeškaní 
s plnením svojich záväzkov, ak faktúra vychádza z nesprávnych údajov, najmä ak je odmena vyčíslená za iný objem 
ako bol v skutočnosti dodaný a prevzatý. 
 

V. 
Dodanie tovaru 

 
1. Kupujúci si zabezpečuje odvoz prírodného kameniva vlastnými dopravnými prostriedkami, alebo dopravnými 

prostriedkami ním určeného prepravcu. Z toho dôvodu je dodávateľ povinný umožniť kupujúcemu vstup na jeho sklady. 
2. Množstvo a frakciu prírodného kameniva bude kupujúci odoberať priebežne podľa vlastných prevádzkových 

potrieb s ohľadom na jeho dopravnú logistiku, s cieľom minimalizovať náklady na prepravu kameniva. 
3. Miestom plnenia sú sklady dodávateľa. 
4. Vlastníctvo tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru. 
5. Predávajúci nezodpovedá za rozdiely vzniknuté mimo areálu predávajúceho. 
6. V prípade ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy a neumožní kupujúcemu odobrať objednané množstvo 

kameniva, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zároveň je dodávateľ povinný kupujúcemu uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške 20 % z objednaného množstva kameniva ako aj všetky náklady kupujúceho, ktoré vynaložil za účelom 
prevzatia objednaného  a nedodaného tovaru. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom všetkých zmluvných strán. 
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 12 mesiacov, resp. do doby dosiahnutia celkovej hodnoty podľa tejto 

Dohody vo výške 30.000,- EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané 

oboma zmluvnými stranami. 
4. Kupujúci je oprávnený vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť 

prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu výpovede dodávateľovi. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, doklady, a iné dokumenty si budú zasielať doporučene na adresy 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je osobitne dohodnuté inak. V prípade zmeny adresy sídla si sú zmluvné strany 
túto skutočnosť povinné bezodkladne oznámiť. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade uplynutia jedného 
dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej 
prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Odberná lehota je dohodnutá na 3 dni. Rovnocennou formou 
písomnej formy doručenia je pre účely tejto zmluvy aj doručenie faxom. 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie 
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, 

zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 
V ......................, dňa ..................... 
 
Kupujúci        Dodávateľ 
 
 

Dodávateľ 
 
 
 
 
Dodávateľ 

 

Príloha : Návrh uchádzačov na plnenie kritérií  



Príloha č.2 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií  

„Prírodné kamenivo - 2018“                           
 

 
Obchodné meno uchádzača:.......................................................................................................... 
 
Adresa sídla uchádzača:................................................................................................................ 
 

 Frakcia Návrh uchádzača  

1 Cena frakcie 4-8 mm v Euro bez DPH/tonu  

2 Cena frakcie 8-16 mm v Euro bez DPH/tonu  

3 Cena frakcie 0-32 mm v Euro bez DPH/tonu  

4 Cena frakcie 0-63 mm v Euro bez DPH/tonu  

5 Cena frakcie 32-63 mm v Euro bez DPH/tonu  

6 Cena frakcie 63-120 mm v Euro bez DPH/tonu  

7 Cena frakcie LKN -500 mm v Euro bez DPH/tonu  

 Ostatné frakcie uchádzača (doplniť podľa ponuky uchádzača)  

   

   

   

8 Priemerná cena v Euro bez DPH  

9 Vzdialenosť sklad dodávateľa kameniva  
Košická Belá/Opátka v km  

10 Náklad na dopravu 1km v Euro bez DPH 1,40 

11 Náklad na dopravu v Euro bez DPH 
(riadok 9x10)  

14 Cena vrátane dopravy v Euro bez DPH 
(riadok 8+11)  

15 20% DPH  

16 Cena vrátane dopravy spolu s DPH  

 
Dňa:.............................. 
       .............................................. 

Meno a podpis osoby 
oprávnenej konať za uchádzača 



Príloha č.2 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií  

„Prírodné kamenivo - 2018“ 
(kameňolom Sedlice)                 

 
Obchodné meno uchádzača:.......................................................................................................... 
 
Adresa sídla uchádzača:................................................................................................................ 
 

 Frakcia Návrh uchádzača  

1 Cena frakcie 4-8 mm v Euro bez DPH/tonu  

2 Cena frakcie 8-16 mm v Euro bez DPH/tonu  

3 Cena frakcie 0-32 mm v Euro bez DPH/tonu  

4 Cena frakcie 0-63 mm v Euro bez DPH/tonu  

5 Cena frakcie 32-63 mm v Euro bez DPH/tonu  

6 Cena frakcie 63-120 mm v Euro bez DPH/tonu  

7 Cena frakcie LKN -500 mm v Euro bez DPH/tonu  

 Ostatné frakcie uchádzača (doplniť podľa ponuky uchádzača)  

   

   

   

8 Priemerná cena v Euro bez DPH  

9 Vzdialenosť sklad dodávateľa kameniva  
Košická Belá/Opátka v km  

10 Náklad na dopravu 1km v Euro bez DPH 1,40 

11 Náklad na dopravu v Euro bez DPH 
(riadok 9x10)  

14 Cena vrátane dopravy v Euro bez DPH 
(riadok 8+11)  

15 20% DPH  

16 Cena vrátane dopravy spolu s DPH  

 
Dňa:.............................. 
       .............................................. 

Meno a podpis osoby 
oprávnenej konať za uchádzača 
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