Rámcová dohoda č. Z201768393_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
00350656

0907538454

Dodávateľ:
Obchodné meno:

DIESEL AGV s. r. o.

Sídlo:

Banská 6, 91501 Nove Mesto nad Vahom, Slovenská republika

IČO:

45690995

DIČ:

2023087957

IČ DPH:

Sk2023087957

Číslo účtu:

SK02 1100 0000 0029 2985 607

Telefón:

0911558435

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup pohonných hmôt - motorová nafta, bezolovnatý benzín

Kľúčové slová:

pohonné hmoty, motorová nafta, benzín

CPV:

09134100-8 - Motorová nafta; 09132100-4 - Bezolovnatý benzín

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Motorová nafta
2. Bezolovnatý benzín
Položka č. 1:

Motorová nafta

Funkcia
Na použitie do vozidiel a pracovných strojov verejného obstarávateľa
Technické vlastnosti

Jednotka

Motorová nafta - letná, zimná

liter

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Norma

STN EN 590:2000-08 (65 6506)

Položka č. 2:

Minimum

Maximum

Presne

120000

Bezolovnatý benzín

Funkcia
Na použitie do vozidiel a pracovných strojov verejného obstarávateľa
Technické vlastnosti

Jednotka

Bezolovnatý benzín

liter

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum
8000

Presne

Bezolovnatý benzín

95-oktánový

Norma

STN EN 228:2013-06 (65 6505)

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Interval opakovaných plnení takmer každý deň v mesiaci pri rámcovej dohode
Miestom čiastkových odberov pohonných hmôt bude čerpacia stanica úspešného uchádzača na území mesta Nové Mesto nad
Váhom.
Nákup pohonných hmôt sa bude realizovať priebežne počas zmluvného obdobia priamo do vozidiel a technických prostriedkov
obstarávateľa ako aj do akýchkoľvek nádob používaných na transport pohonných hmôt.
Pohonné hmoty budú pracovníci objednávateľa čerpať na základe zodpovedným pracovníkom podpísanej tzv. žiadanky s
dátumom požadovaného odberu a evidenčným číslom vozidla.
Dodávané pohonné hmoty musia spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v
zmysle uvedených noriem.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platné certifikáty motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, vystavené výrobcom a
vyhlásenie o zhode s platnými technickými špecifikáciami výrobcu. Certifikáty a vyhlásenia o zhode musia byť v súlade so
znením vyššie uvedených noriem platné v čase predkladania ponúk do 5 dní od uzatvorenia zmluvy.
Do piatich dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy požadujeme predložiť fotokópie dokladu o oprávnení poskytovať danú
službu.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Zmluvné strany sa dohodli na výpočte jednotkovej ceny na 1 liter podľa vzorca: X = P - k:, kde X = EURO/liter, P = priemer
ceny na 1 liter udávaný ŠÚ SR k dátumu fakturácie, k = koeficient ponuky.
Koeficient ponuky sa vypočíta ako tisícina rozdielu ponúkanej ceny na 1000 litrov (p) a priemerom ceny udávanej ŠÚ SR
prepočítaným na 1000 litrov (P) . k (P-p*1000)/1000.
Uvedená hodnota je uvedená ako predpokladaná a jej nevyčerpanie, prípadne prečerpanie sa nepovažuje sa porušenie
zmluvy.
Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na základe zberných faktúr, vystavených vždy k 15. a 30. dňu
každého kalendárneho mesiaca počas trvania platnosti zmluvy.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia, celkovú cenu za položku.
Prílohou k faktúre bude dodací list s uvedením dátumu a množstva jednotlivých odberov pohonných hmôt, evidenčným číslom
vozidla a menom šoféra za fakturované obdobie.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Nové Mesto nad Váhom

Obec:

Nové Mesto nad Váhom

Ulica:

Banská 1

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
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3.4

Jednotka:

liter

Požadované maximálne
množstvo:

128000,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 126 750,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 152 100,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.12.2017 13:24:01
Objednávateľ:
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
DIESEL AGV s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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