
Rámcová dohoda č. Z20224258_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: DOPRA - VIA, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 82656 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00684422
DIČ: 2020316639
IČ DPH: SK2020316639
Telefón: 0243331256

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kationaktívna emulzia
Kľúčové slová: Kationaktívna asfaltová emulzia, vysprávky živičných krytov, údržba vozovky
CPV: 44113700-2 - Materiály na opravu ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kationaktívna emulzia

Funkcia

Emulzia je určená pre vysprávkové technológie údržby cestného telesa a vozoviek.

Používa sa v spojitosti s kamenivom fr. 2/5.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

cestmajsterstvo Trenčín t 18

cestmajsterstvo Považská Bystrica t 24

cestmajsterstvo Prievidza t 18

cestmajsterstvo Myjava t 12

cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom t 15

cestmajsterstvo Ilava t 12

cestmajsterstvo Púchov t 15

cestmajsterstvo Partizánske t 6

cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou t 9

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kationaktívna asfaltová emulzia druhu C 65 B4. EN 13808

Emulzia na nátery a opravy výtlkov tryskovou metódou. Katalógové listy emulzií a zálievok KL EaZ 1/2007
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný rozpis jednotkových cien vrátane dopravy bez a s DPH na jednotlivé strediská do 5 
pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje doložiť výsledky počiatočnej skúšky kationaktívnej asfaltovej emulzie C 65 B4 do 5 pracovných dní od 
uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť certifikát vnútornej podnikovej kontroly emulzie vyrábanej výrobcom o uplatnení ustanovení 
normy EN 13808:2013 do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť Správu o priebežnom dohľade pre výrobok kationaktívna emulziu C 65 B4 notifikovanou 
osobou do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť Vyhlásenie zhody výrobku kationaktívna asfaltová emulzia druh C 65 B4 do 5 pracovných dní
od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi osoby zodpovednej za kvalitu Dodávateľa do 5 pracovných 
dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi riadiacich zamestnancov Dodávateľa do 5  pracovných dní 
od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť údaje o strojnom zariadení Dodávateľa vykonávajúcom výrobu kationaktívnej emulzie do 5 
pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť údaje o dopravných prostriedkoch Dodávateľa určených na dovoz kationaktívnej emulzie do 
5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť certifikát organizácie Dodávateľa potvrdzujúci zavedenie a aplikáciu systém manažérstva 
kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009/ISO 9001:2008, environmentálny manažérsky systém podľa normy STN EN ISO 
14001:2005/ISO 14001:2004 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 
18001:2009/OHSAS 18001:2004 v oblasti výroby a distribúcie asfaltových emulzií do 5 dní od uzavretia zmluvy.

Dodávateľ poskytuje záruku na tovar po jeho zapracovaní na dobu 24 mesiacov. Záruka počas skladovania tovaru je 
stanovená v zmysle STN EN 13808:2013 na 56 dní. Počas záručnej doby sa uplatňujú tieto záručné a reklamačné podmienky:
musia byť dodržané zásady skladovania v zmysle STN EN 13808:2013 a vydaného vyhlásenia o parametroch výrobku.

Dodávateľ dodá tovar na základe Čiastkových objednávok vystavených Objednávateľom.

Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky 
položky bez DPH, s DPH. 

Podkladom pre fakturáciu bude dodací list Dodávateľa potvrdený Objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu 
zmluvy potvrdený zástupcom Objednávateľa.

Dodávateľ vystaví faktúru za každú Čiastkovú objednávku Objednávateľa.

Faktúra musí obsahovať 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.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

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

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

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

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: t
Požadované maximálne
množstvo: 129,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 82 560,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 99 072,00 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 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, 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 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224258

V Bratislave, dňa 12.05.2022 09:38:03

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

Dodávateľ:
DOPRA - VIA, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224258


Zákazka


Identifikátor Z20224258


Názov zákazky Kationaktívna emulzia


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/323356


Dodávateľ


Obchodný názov DOPRA - VIA, a.s.


IČO 00684422


Sídlo Drieňová 27, Bratislava, 82656, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 11.5.2022 7:35:05


Hash obsahu návrhu plnenia gRfqImnYXq7VbEr4JBFKsPUdegogND3s1oCx03ZF55c=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
asfaltová emulzia C65B4 vč. dopravy na strediská odberateľa


Prílohy:
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