
Rámcová dohoda č. Z202215843_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SPAREX SK, spol. s r.o.
Sídlo: Horné Ozorovce 298, 95703 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
IČO: 45282722
DIČ: 2022960181
IČ DPH: SK2022960181
Bankové spojenie: IBAN: SK4911110000001080855002, BIC: UNCRSKBX
Telefón: 00421387463800

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Servis vozidla TATRA T815
Kľúčové slová: servisné práce
CPV: 50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba; Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sadzba za autorizované servisné práce

2. Sadzba za predbežné autorizované servisné práce

3. Vykonanie STK a EK

4. Kompletná oprava vzduchovej sústavy

5. Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých komponentov

6. Kompletná oprava riadenia

7. Kompletná oprava vzduchovej sústavy

8. Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých komponentov

9. Kompletná oprava riadenia

10. Prvá servisná prehliadka TATRA PHOENIX 4X4

11. Ročná servisná prehliadka Y + prehliadka X spojenia s výmenou oleja v motore TATRA PHOENIX 4x4

12. Servisná prehliadka po dvoch rokoch  spolu s prehliadkou Y + prehliadka X spojená s výmenou oleja v motore 
TATRA PHOENIX 4x4

Položka č. 1: Sadzba za autorizované servisné práce

Funkcia

Opravy vozidiel továrenskej značky TATRA T815 T1, T2, EURO I - EURO II

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Sadzba za autorizované servisné práce Nh 520

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Autorizované servisné práce zahŕňajú:

zabezpečenie služieb a to: bežné opravy , údržba, 
servisné, generálne opravy, klampiarskej práce, 
lakovačské práce, autoelektrikárske práce, diagnostika 
vozidiel a opravy vozidiel po dopravných nehodách 
nákladných automobilov továrenskej značky TATRA 
T815 T1, T2, EURO I - EURO II

Položka č. 2: Sadzba za predbežné autorizované servisné práce

Funkcia

Opravy vozidiel továrenskej značky TATRA PHOENIX 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sadzba za autorizované servisné práce Nh 220

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Predbežné autorizované servisné práce zahŕňajú:

zabezpečenie služieb a to bežné opravy, údržba, 
servisné, generálne opravy, klampiarske práce, 
lakovačské práce, autoelektrikárske práce, diagnostika 
vozidiel a opravy vozidiel po dopravných nehodách 
nákladných automobilov továrenskej značky TATRA 
PHOENIX 4x4

Položka č. 3: Vykonanie STK a EK

Funkcia

Vykonanie STK a EK nákladného ako i odvoz a dovoz vozidla na STK a EK

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Vykonanie STK a EK ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4: Kompletná oprava vzduchovej sústavy

Funkcia

TATRA T815  T1,T2 6x6

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompletná oprava vzduchovej sústavy ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompletná oprava vzduchovej sústavy zahŕňa:

výmena vzduchových trubiek za plastové, nové 
vzduchojemy, nové spínače, nové EV ventily, nové 
spätné ventily,

nové dvojcestné ventily, nový ventil ručnej brzdy, nová 
pumpa protimrazová, nová jimka kondenzačná,

nové ventily odvodňovacie, nové prípojky kontrolné, 
nové kohúty uzatváracíe, nové hlavice spojovacie,

spínač STOP vzduchový, nové redukcie, prípojky, 
kolená, spojky, hrdlá, matice, tesniace krúžky, hrdlá 
dvojité,

T-kusy, nový ventil nožný, nový regulator tlaku, nová 
húkačka vzduchotlaká, nové čidlá tlaku,
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ventil prednej nápravy po oprave, ventil ovládací po 
oprave, ventil istiaci po oprave, brzdič hlavný po oprave, 
brzdič prívesu po oprave, regulator záťažový po oprave, 
nové vzduchové hadice

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 
opravou vzduchovej sústavy, ktoré sú na CD priloženom
k zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu 
kompletnej opravy vzduchovej sústavy.

Položka č. 5: Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých komponentov

Funkcia

TATRA T815  T1,T2 6x6

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých 
komponentov ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých 
komponentov TATRA T815  T1,T2 6x6 zahŕňa:

nové brzdové obloženie FERODO, nové brzdové bubny,
nové pružiny čelusti, duté oceľové nity 8x18, závlačky, 
nové predné brzdové valce, nové zadné brzdové valce, 
nové kovové trubky k brzdovým valcom, 
holendre,komplet tesnenia.

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 
opravou brzdovej sústavy, ktoré sú zadefinované na CD 
(Príloha k zmluve). Celková suma nesmie presiahnuť 
sumu kompletnej opravy brzdovej sústavy.

Položka č. 6: Kompletná oprava riadenia

Funkcia

TATRA T815  T1,T2 6x6

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompletná oprava riadenia ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompletná oprava riadenia TATRA T815  T1,T2 6x6 
zahŕňa:

nové guľové čapy, podložky, zavlačky, zaisťovacie 
matice, nové ložiska parohu riadenia, nové tesnenia a 
kružky parohu riadenia,nový valec servoriadenia, nový 
čap krížový riadenia, prevodka riadenia po oprave,

nová olejová náplň a hydraulický filter

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 
opravou riadenia, ktoré sú na CD priloženom k zmluve. 
Celková suma nesmie presiahnuť sumu kompletnej 
opravy riadenia.

Položka č. 7: Kompletná oprava vzduchovej sústavy

Funkcia

Oprava vozidiel TATRA T815 EURO I - EURO II 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompletná oprava vzduchovej sústavy ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Kompletná oprava vzduchovej sústavy vozidiel TATRA 
T815 EURO I - EURO II 4x4 zahŕňa:

výmena vzduchových trubiek za plastové, nové 
vzduchojemy, nové spínače, nový blok  EV ventilov, 
nové spätné ventily

nové dvojcestné ventily, nový ventil ručnej brzdy, nová 
jimka kondenzačná, nové ventily odvodňovacie,

nové prípojky kontrolné, nové kohúty uzatváracíe, nové 
hlavice spojovacie, nový spínač STOP vzduchový,

nové redukcie, prípojky, kolená, spojky, hrdlá, matice, 
tesniace krúžky, hrdlá dvojité, T-kusy, nový ventil nožný

nový vysušovač vzduchu, nová húkačka vzduchotlaká, 
nové čidlá tlaku, ventil prednej nápravy po oprave,

ventil ovládací po oprave, ventil istiaci po oprave, brzdič 
hlavný po oprave, brzdič prívesu po oprave, regulátor 
záťažový po oprave

nové vzduchové hadice

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 
opravou vzduchovej sústavy, ktoré sú na CD priloženom
k zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu 
kompletnej opravy vzduchovej sústavy.

Položka č. 8: Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých komponentov

Funkcia

Oprava vozidiel TATRA T815 EURO I - EURO II 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých 
komponentov ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých 
komponentov zahŕňa:

nové brzdové obloženie FERODO, nové brzdové bubny,
nové pružiny čelusti, duté oceľové nity 8x15, závlačky

nové predné brzdové valce, zadné brzdové valce po 
oprave, nové hadice k brzdovým valcom, holendre, 
tesnenia,

nové matice brzdových valcov, oprava rozvieračov 
PERROT )

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 
kompletnou opravou brzdovej  sústavy, ktoré sú na CD 
priloženom k zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť 
sumu kompletnej opravy brzdovej sústavy.

Položka č. 9: Kompletná oprava riadenia

Funkcia

Oprava vozidiel TATRA T815 EURO I - EURO II 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompletná oprava riadenia ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompletná oprava riadenia zahŕňa:

nové guľové čapy, podložky, zavlačky, zaisťovacie 
matice, nové ložiska parohu riadenia, nové tesnenia,
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nové krúžky parohu riadenia,nové prípojné kolená k 
monobloku, nový čap krížový riadenia, monoblok 
riadenia po oprave,

nová olejová náplň a hydraulický filter,

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 
kompletnou opravou riadenia, ktoré sú na CD 
priloženom k zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť 
sumu kompletnej opravy riadenia.

Položka č. 10: Prvá servisná prehliadka TATRA PHOENIX 4X4

Funkcia

Prvá servisná prehliadka po ubehnutí 7500-10000 km (alebo najneskôr 8 týždňov) od uvedenia vozidla do prevádzky, podľa 
toho čo nastane skôr.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1.servisná prehliadka TATRA PHOENIX 4X4 ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1.servisná prehliadka TATRA PHOENIX 4X4 zahŕňa:

vizuálna kontrola vozidla zo zameraním na prípadne 
poškodenie povrchovej úpravy

výskyt korózie, kontrola hladiny oleja v nosnej rúre, 
kontrola oleja v nápravách,

tesnosť agregátov, kontrola vôle ložísk v nábojoch kôl 
prednej a zadnej nápravy,

kontrola odklonu kol zadnej nápravy, kontrola tlaku v 
brzdových valcoch a ich upevnenia,

vizuálna kontrola úniku vzduchu z brzdového 
systému,kontrola správnych hodnôt tlaku na manometri 
prístrojovej dosky,

kontrola vypínacieho tlaku elektronického regulátora,

vizuálna kontrola dotiahnutia skrutiek pák riadenia na 
otočných čapoch,

kontrola dotiahnutia matice hlavnej páky riadenia, 
kontrola geometrie prednej nápravy,

výmena filtračnej vložky v nádrži servoriadenia, kontrola 
dotiahnutia matíc skrutiek rámu vozidla,

ustavenie silenbloku zadnej konzoly prevodovky,kontrola
ukostrenia vozidla,

kontrola stavu akumulátorov, celkové odskúšanie vozidla

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 1. 
servisnou prehliadkou, ktoré sú na CD priloženom k 
zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu 1. 
servisnej  prehliadky motora TATRA PHOENIX 4x4.

Položka č. 11: Ročná servisná prehliadka Y + prehliadka X spojenia s výmenou oleja v motore TATRA PHOENIX 
4x4

Funkcia

Ročná servisná prehliadka Y + prehliadka X spojenia s výmenou oleja v motore TATRA PHOENIX 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Ročná servisná prehliadka Y + prehliadka X spojenia s 
výmenou oleja v motore TATRA PHOENIX 4x4 ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ročná servisná prehliadka zahŕňa:

Strana 5 z 9 



aktualizácia SW vozidla,naprogramovanie údajov 
plánovanej servisnej prehliadky,

vizuálna kontrola vozidla zo zameraním na prípadne 
poškodenie povrchovej úpravy a výskyt korózie,

kontrola a prípadne vykonanie zvolávacích servisných 
akcií daného vozidla,

kontrola tesnosti výfukového traktu,kontrola chodu 
motora vizuálne,

kontrola znečistenia chladiacej zmesi,kontrola stavu 
chladiča a jeho súčasti,

kontrola klinových remeňov,vizuálna kontrola uniku 
paliva,výmena oleja v motore spolu s olejovým filtrom

výmena vložky paliv.filtra,kontrola opotrebenia spojky,

kontrola oleja v nosných rúrach, nápravach,orientačná 
kontrola vôle nábojov kol,

vizuálna kontrola úniku vzduchu, kontrola stavu a 
funkcie hlavíc pre pripojenie prívesu,

kontrola správnych hodnôt tlaku vzduchu na manometri 
prístr.dosky,kontrola stavu brzd.obloženia

kontrola vypínacieho tlaku elektronického 
regulátora,kontrola zdvihu kabíny,

kontrola ukostrenia vozidla,kontrola stavu akumulátorov, 
výmena vložky vzduchového filtra,

kontrola krížových čapov kardanu,kontrola radenia 
rýchlostných stupňov,

kontrola hladiny oleja v prevodovke,kontrola upevnenia 
prevodovky,kontrola hladiny oleja v príd.prevode a 
tesnosti agregátu,

kontrola správnej funkčnosti zadných vlnovcov,

kontrola funkčnosti polohových ventilov perovania, 
výmena patrony vysušovača vzduchu,

vizuálna kontrola stavu riadenia,kontrola dotiahnutia 
skrutiek pák otočných čapov

kontrola vôle riadenia, premazanie telesk.vretena 
riadenia,kontrola vôle medzi korbou a rámom,

kontrola stavu oleja v hydraul.okruhu sklápania rezervy,

kontrola oleja v hydraul.okruhu sklápania kabíny,výmena
vložky interiérového filtra,

kontrola stavu klimatizácie,kontrola funkčnosti 
nezavisl.kurenia, celkové odksúšanie vozidla

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace 
ročnou servisnou prehliadkou, ktoré sú na CD 
priloženom k zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť 
sumu ročnej servisnej prehliadky.

Položka č. 12: Servisná prehliadka po dvoch rokoch  spolu s prehliadkou Y + prehliadka X spojená s výmenou 
oleja v motore TATRA PHOENIX 4x4

Funkcia

Servisná prehliadka po dvoch rokoch  spolu s prehliadkou Y + prehliadka X spojená s výmenou oleja v motore TATRA 
PHOENIX 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Servisná prehliadka po dvoch rokoch  spolu s 
prehliadkou Y + prehliadka X spojená s výmenou oleja v 
motore TATRA PHOENIX 4x4

ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Servisná prehliadka po dvoch rokoch zahŕňa:
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aktualizácia SW vozidla,naprogramovanie údajov 
plánovanej servisnej prehliadky,

vizuálna kontrola vozidla zo zameraním na prípadne 
poškodenie povrchovej úpravy a výskyt korózie,

kontrola a prípadne vykonanie svolávacích servisných 
akcií daného vozidla,

kontrola tesnosti výfukového traktu,kontrola chodu 
motora počúvaním,

kontrola znečistenia chladiacej zmesi,kontrola stavu 
chladiča a jeho súčasti,

kontrola klinových remeňov,vizuálna kontrola úniku 
paliva,výmena oleja v motore spolu s olejovým filtrom,

výmena vložky paliv.filtra, kontrola opotrebenia 
spojky,kontrola oleja v nosných rúrach, nápravach, 
orientačná kontrola vôle nábojov kol,vizuálna kontrola 
úniku vzduchu,

kontrola stavu a funkcie hlavíc pre pripojenie 
prívesu,kontrola správnych hodnôt tlaku vzduchu na 
manometri prístr.dosky,kontrola stavu brzd.obloženia,

kontrola vypínacieho tlaku elektronického 
regulátora,kontrola zdvihu kabíny,

kontrola ukostrenia vozidla,kontrola stavu akumulátorov, 
výmena vložky vzduchového filtra,

kontrola krížových čapov kardanu,kontrola radenia 
rýchlostných stupňov,

kontrola hladiny oleja v prevodovke,kontrola upevnenia 
prevodovky,kontrola hladiny oleja v príd.prevode a 
tesnosti agregátu,kontrola správnej funkčnosti zadných 
vlnovcov,

kontrola funkčnosti polohových ventilov 
perovania,výmena patrony vysušovača vzduchu,

vizuálna kontrola stavu riadenia, kontrola dotiahnutia 
skrutiek pák otočných čapov,

kontrola vôle riadenia, premazanie telesk.vretena 
riadenia,kontrola vôle medzi korbou a rámom,kontrola 
stavu oleja v hydraul.okruhu sklápania rezervy,

kontrola oleja v hydraul.okruhu sklápania kabíny,výmena
vložky interierového filtra

kontrola stavu klimatizácie,kontrola funkčnosti nezavisl. 
kúrenia, výmena filtra kvapaliny AD BLUE,

výmena vložky chladiacej kvapaliny, výmena oleja v 
prevodovke ZF,

vizuálna kontrola uloženie priečneho stabilizátora, 
výmena vložky SCR, celkové odskúšanie vozidla

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace so 
servisnou prehliadkou po dvoch rokoch, ktoré sú na CD 
priloženom k zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť 
sumu servisnej prehliadky po dvoch rokoch.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy. V rámci rozpočtu je potrebné uviesť 
počet Nh na jednotlivé servisné prehliadky u obidvoch typoch vozidiel TATRA, v prípade hodín naviac, budú v každej dodávke 
(faktúre) vysvetlené. Spolu s rozpočtom je potrebné predložiť CD s náhradnými dielmi, kde budú uvedené jednotkové ceny za 
každý druh náhradného dielu s jednotkovými cenami s min. 10% zľavou z aktuálneho cenníka výrobcu.

Obstarávateľ požaduje predložiť cenníkové ceny náhradných dielov pri servisných prehliadkach obidvoch typov vozidiel 
TATRA do 5 dní od uzavretia zmluvy.
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Predmet zákazky je potrebné dodávať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.

Obstarávateľ požaduje predložiť platný certifikát ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky, respektíve iný certifikát (doklad) 
prezentujúci zavedený systém zabezpečenia kvality.

Obstarávateľ požaduje predložiť platný výrobcom potvrdený certifikát, ktorý ho oprávňuje k uskutočňovaniu autorizovaného 
servisu a predaja náhradných dielov na vozidlá zn. TATRA do 5 dní od uzavretia zmluvy.

Obstarávateľ  požaduje predložiť „Vyhlásenie dodávateľa“, ktoré bude zároveň potvrdené od výrobcu vozidiel TATRA 
TRUCKS a.s., že má povolený prístup na portál „TATRA DEALER PORTAL (TDP.TATRA.CZ) do 5 dní od uzavretia zmluvy.

Obstarávateľ  požaduje od dodávateľa predložiť čestné vyhlásenie, že dodávateľ má skúsenosti s identifikáciou, zaisťovaním  
a dodávaním originálnych náhradných dielov na vozidlá zn. TATRA a na základe toho žiada od dodávateľa predložiť čestné 
vyhlásenie potvrdené od výrobcu vozidiel TATRA TRUCKS a.s., že odobral  originálne náhradné diely na vozidlá zn. TATRA v 
súhrnnej hodnote min.  100 000,-€ bez DPH za rok 2021.

Obstarávateľ požaduje od dodávateľa predložiť za predchádzajúce tri roky t.j. (2019, 2020, 2021) objednávateľmi potvrdené 
referencie s uvedením údajov: dodávateľ - názov, sídlo, IČO, odberateľ - názov, sídlo, IČO, popis resp. druh poskytnutej 
služby, zmluvná cena bez DPH, lehota dodania, kontaktná osoba a telefonický kontakt. Realizácia poskytnutých služieb 
podobného, alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za všetky tri roky musí byť v súhrnnej hodnote min. 120 
000,-€ bez DPH.

Obstarávateľ  požaduje predložiť čestné prehlásenie dodávateľa, že dodávané náhradné diely v zmysle jednotlivých 
požiadaviek obstarávateľa budú dodané výlučne originálne náhradné  diely zn. TATRA.

§ 28 od.1. písm. d) - obstarávateľ  požaduje predložiť opis technického vybavenia a opatrení použitých  uchádzačom alebo 
záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač formou spracovaného zoznamu  vymenuje zariadenia napr. prípravky na 
servis vozidiel zn. TATRA, diagnostické zariadenie pre vozidlá zn. TATRA, zariadenie na kontrolu a nastavenie geometrie, 
zariadenie na kontrolu bŕzd ( brzdovú stolicu), zdvíhacie zariadenia, zariadenie na výmenu pneumatík (pneuservis), 
klampiarske vybavenie, zváracie vybavenie, autolakovňa a pod.

§ 34 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb 
zodpovedných za poskytnutie služby spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu 
zákazky s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, vzdelanie, určenie právneho vzťahu k uchádzačovi, prax u 
zamestnávateľa, prax celkom. Prílohou zoznamu musí byť potvrdený doklad o absolvovaní odborných školení uvedených 
výkonných zamestnancov.

Obstarávateľ požaduje vzdialenosť dielne dodávateľa do 60 km od sídla objednávateľa v Trenčíne.

Dodávateľ pri každej dodávke služby odovzdá objednávateľovi potvrdený dodací list, pričom na dodacom liste uvedie údaje o 
druhu, kvalite, množstve a cene tovaru. Objednaná služba bude dodaná a prevzatá splnomocnenou osobou uvedenou na 
dodacom liste.

Obstarávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak prebraný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky.

Obstarávateľ je oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť dodávateľovi v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti 
daňového dokladu za účelom jej doplnenia alebo opravy. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie, až do momentu
doručenia doplnenej alebo opravenej faktúry.

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k 
položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

Objednávateľ požaduje predložiť všetky požadované doklady v originály alebo overenej kópii s podpisom štatutára do 5 dní od 
uzavretia zmluvy.

Záruka na poskytnutie služby a dodanie náhradných dielov v dĺžke 12 mesiacov.

Dodávateľ obstarávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v 
súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO, do 5 dní od uzavretia zmluvy a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní 
od momentu uzavretia zmluvy môže obstarávateľ odstúpiť od zmluvy.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 75 090,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 90 108,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.01.2023 09:38:01

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

Dodávateľ:
SPAREX SK, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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