Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o bezhotovostnom nákupe PHM
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „dohoda o pristúpení")
zmluvnými stranam i:
Dodávateľ:
Obchodné meno :
Sídlo :
Zastúpenie:

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Ing. Ľuboš Dinka, m anážer-Podpora obchodu
u
4ng. Michal Pavlik, ria d ite ľ- Downstream Predaj
31322832
ICO :
2020372640
DIČ :
IČ DPH :
SK 2020372640
VÚB , a .s ., Mlynské nivy 1, 829 80 Bratislava
Bankové spojenie :
1933504555/0200
Číslo účtu :
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa, vložka č. 426/B
(ďalej len „dodávateľ")

Pristupujúci objednávateľ:
Názov :
Sídlo :

Environmentálny fond
Bukureštská 4
813 26 Bratislava
PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ
30 796 491
2021925774
Štátna pokladnica
7000198071/8180

Štatutárny zástupca :
IČO:
DIČ
Bankové spojenie:
Č. účtu:

(ďalej len „Pristupujúci objednávateľ" a spolu s dodávateľom ďalej len „účastníci dohody'

Článok i
Ustanovenia o pristúpení
1.1. Pristupujúci objednávateľ sa oboznámil s obsahom Rámcovej dohody o bezhotovostnom nákupe
PHM, č.: 145/2013/1.9, uzatvorenej dňa 22.11.2013 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Ministerstvom životného psrostredia
Slovenskej republiky ako objednávateľom (ďalej len „objednávateľ") a dodávateľom (ďalej len
„rámcová dohoda").
1.2. Podpísaním tejto dohody o pristúpení Pristupujúci objednávateľ pristupuje k Rámcovej dohode
uzatvorenej medzi objednávateľom a dodávateľom.
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1.3. Pristupujúci objednávateľ preberá práva a záväzky objednávateľa z rámcovej dohody uzatvorenej
medzi objednávateľom a dodávateľom, s výnimkou ustanovení, ktoré si osobitne dohodne s
dodávateľom v dohode o pristúpení.
Článok II
Osobitné ustanovenia
1.1. Predpokladané množstvo a špecifikácia služieb a tovarov, ktoré si Pristupujúci objednávateľ
objedná počas doby platnosti dohody o pristúpení je stanovené v prílohe č. 1 dohody o
pristúpení. Pristupujúci objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celé predpokladané, resp.
objednať väčšie množstvo než je predpokladané množstvo služieb a tovarov, a to za cenových
podmienok stanovených v rámcovej dohode.
1.2. Miestom pre poskytnutie služieb a tovarov prostredníctvom palivových kariet budú: čerpacie
stanice SLOVNAFT, a.s.
1.3. Kontaktná osoba za Pristupujúceho objednávateľa je: Mgr. Vojtech Pajtinka
Kontakt: tel.: 02/577 83 244, mobil: + 421 917 366 732
Email: paitinka(5)envirofond.sk
1.4. Kontaktná osoba za dodávateľa je: Ing. Slavomír Jusko
Kontakt:
+421 918 803 616
Email:
slavomir.jusko@slovnaft.sk
Článok III
Záverečné ustanovenia
1.1. Dohoda o pristúpení podlieha povinnému zverejneniu v súlade s ustanovením § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Pristupujúci objednávateľ zverejní
dohodu o pristúpení aj na svojom webovom sídle.
1.2. Pristupujúci objednávateľ splnomocnil objednávateľa na vykonávanie úkonov súvisiacich s
rámcovovou dohodou, a to najmä úkony súvisiace s ukončením platnosti Rámcovej dohody.
Dodávateľ akceptuje úkony uvedené v tomto ustanovení vykonané objednávateľom.
1.3. Dohoda o pristúpení nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a uzatvára sa na dobu určitú odo dňa jej
platnosti do skončenia platnosti a účinnosti rámcovej dohody uzatvorenej medzi objednávateľom
a dodávateľom.
1.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o pristúpení je Príloha č. 1 - Predpokladaná hodnota
a špecifikácia služieb a Príloha č. 2 - fotokópia rovnopisu Rámcovej dohody uzatvorenej medzi
objednávateľom a dodávateľom.
1.5. Pokiaľ v dohode o pristúpení nie je ustanovené inak, práva a povinnosti účastníkov tejto dohody
o pristúpení sa riadia ustanoveniami rámcovej dohody uzatvorenej medzi objednávateľom
a Dodávateľom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
1.6. Platnosť tejto dohody o pristúpení môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 1.3 tohto článku
dohody o pristúpení zaniknúť:
a) písomnou dohodou účastníkov dohody,
b) písomnou výpoveďou,
c) odstúpením od dohody o pristúpení.
1.7. Pristupujúci objednávateľ môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť tento zmluvný vzťah výpoveďou
s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi
dohody.

1.8.

Odstúpiť od dohody o pristúpení môže ktorýkoľvek účastník dohody z dôvodu podstatného
porušenia dohody o pristúpení alebo rámcovej dohody alebo z dôvodu nemožnosti plnenia
rámcovej dohody.
Podstatným porušením zmluvných podmienok sa rozumie na účely tejto dohody porušenie
uvedené v článku V bod 3. Rámcovej dohody o bezhotovostnom nákupe PHM ako aj všetkých
povinností vyplývajúcich z tejto Dohody o pristúpení k Rámcovej dohode o bezhotovostnom
nákupe PHM.
V prípade nepodstatného porušenia zmluvných podmienok sa budú právne vzťahy medzi
zmluvnými stranami spravovať ustanovením § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
Odstúpenie od dohody o pristúpení musí byť vyhotovené písomne a je účinné dňom doručenia
odstúpenia od dohody o pristúpení druhému účastníkovi dohody o pristúpení, prípadne
odmietnutím prevzatia odstúpenia od dohody o pristúpení.
1.9. Platnosť dohody o pristúpení zaniká zánikom platnosti rámcovej dohody.
1.10. Dohoda o pristúpení je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis zostane
dodávateľovi, štyri rovnopisy zostanú Pristupujúcemu objednávateľovi a jeden rovnopis
zostane objednávateľovi.
1.11. Dohodu o pristúpení je možné meniť, upravovať alebo dopĺňať iba očíslovanými písomnými
dodatkami, ktoré sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán stávajú jej
neoddeliteľnou súčasťou.
1.12. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu o pristúpení prečítali, jej zneniu porozumeli, že
nebola uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
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V Bratislave, d n a .... 2.7..rJ.lľ./“ w

V Bratislave, d ň a ...................

Za Pristupujúceho objednávateľa:

Za dodávateľa:
SLOVNAFT, a.s.

1h Vlôle
SLOVNAFT,
a.s,
hrdlo 1,824 12 Bratisia*"
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH; SK2U20372640
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