
Rámcová dohoda č. Z201756644_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola Korňa 
Sídlo: Ústredie, 533, 02321 Korňa, Slovenská republika
IČO: 37812726
DIČ: 2021671256
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5402000000002651947256
Telefón: 0414353220

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Kloboucká Energo s.r.o.
Sídlo: Vlárská 321, 76331 Brumov-Bylnice, Česká republika
IČO: 03796876
DIČ: CZ03796876
IČ DPH:
Číslo účtu: CZ0527000000002111732967
Telefón: +420603574374

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Drevné pelety
Kľúčové slová: drevné pelety, drevné palivá
CPV: 09111400-4 - Drevné palivá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Drevné pelety

Funkcia

Drevné pelety do kotlov na biomasu a pelety pre vykurovanie budov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Drevné pelety t 10 300

Dĺžka mm 10 30

Priemer mm 6

Sypná hmotnosť kg/m3 630 670

Podiel vody v dodanom stave % 10

Obsah popola stanovenom pri 550°C (bez vody) % 1,5

Výhrevnosť v dodanom stave MJ/kg 16,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Balenie voľne sypané

Drevné pelety musia spĺňať certifikát kvality EN PLUS A1

Pneumatická cisterna vybavená hadicami s 
rýchlospojkami na dovoz  minimálneho množstva peliet 10t
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ najneskôr do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží certifikát kvality EN PLUS A1 dodávaných drevných peliet.

Dodávateľ najneskôr do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží certifikát kvality EN PLUS A1 na pneumatickú cisternu 
vrátane zabudovaného vážiaceho systému, ktorou bude pelety dodávať.

Dodávateľ predloží certifikát kvality EN PLUS A1 dodávaných drevných peliet a certifikát kvality EN PLUS A1 na pneumatickú 
cisternu, ktorou bude pelety dodávať pri každej dodávke drevných peliet odberateľovi.

Dodávka bude nepravidelná t.j. vo vykurovacej sezóne vždy podľa aktuálnej potreby a momentálnych skladových zásob 
upresnená písomne tak, aby objednávkou stanovený objem mohol byť dodaný najneskôr 5 pracovných dní po potvrdení 
objednávky. Minimálne množstvo 10 ton a maximálne 20 ton.

Cena vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia určené Objednávateľom.

Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady kontrolu skladovacích priestorov u odberateľa vždy pri dodávke peliet, minimálne 3 x 
ročne.

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od objednávateľa - do 7 dní

Názov Upresnenie

Miesto plnenia Slovenská republika

Kraj Žilinský

Okres Čadca

Obec Korňa

Súpisné číslo 533

PSČ 023 21

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Korňa
Ulica: Ústredie 533

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: tona
Požadované maximálne
množstvo: 70,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 12 478,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 15,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 14 349,70 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 02.11.2017 14:38:01

Objednávateľ:
Základná škola Korňa 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Kloboucká Energo s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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