
Rámcová dohoda č. Z202119123_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: H-COLOR, spol.s.r.o.
Sídlo: Novozámocká 36, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36539457
DIČ: 2020152871
IČ DPH: SK2020152871
Telefón: 0905 577 775

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farba a riedidlá
Kľúčové slová: Syntetické farby, polyuretánové farby, riedidlá, farba na vodorovné dopravné značenie
CPV: 44811000-8 - Farba na vozovku; 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 60000000-8 - 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Farba a riedidlá

Funkcia

Farby na náter kovov a dreva.

Farba určená na vodorovné dopravné značenie.

Riedidlá na riedenie náterových látok.

Technický benzín na čistenie strojov a nástrojov pri údržbe.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Farba syntetická základná šedá, odtieň 0110, 4,5 l 
balenie ks 25

2. Farba syntetická základná červenohnedá, odtieň 
0840, 4,5 l balenie ks 5

3. Farba syntetická vrchná šedá, odtieň 1100, 4,5 l 
balenie ks 10

4. Farba syntetická vrchná modrá, odtieň 4550, 4,5 l 
balenie ks 18

5. Farba syntetická vrchná čierna, odtieň 1999, 4,5 l 
balenie ks 10

6. Farba syntetická vrchná žltá, odtieň 6400, 4,5 l 
balenie ks 15
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7. Farba syntetická vrchná biela, odtieň 1000, 4,5 l 
balenie ks 1

8. Farba syntetická vrchná červená, odtieň 8140, 4,5 l 
balenie ks 3

9. Riedidlo syntetické S 6006, 10 l balenie ks 10

10. Farba polyuretánová základná šedá U2061/0110, 
0,8 kg balenie ks 75

11. Farba polyuretánová základná biela U2061/0100, 0,8
kg balenie ks 25

12. Farba polyuretánová  vrchná oranžová U2081/7530, 
1,0 kg balenie ks 40

13. Farba polyuretánová vrchná červená U2081/8185, 
0,8 kg balenie ks 15

14. Farba polyuretánová vrchná čierna U2081/1999, 0,8 
kg balenie ks 50

15. Farba polyuretánová vrchná žltá U2081/6403, 0,8 kg
balenie ks 15

16. Farba polyuretánová vrchná šedá U2081/1100, 0,8 
kg balenie ks 25

17. Farba polyuretánová vrchná šedá U2081/1071, 0,8 
kg balenie ks 2

18. Farba polyuretánová vrchná biela U2081/7530, 0,8 
kg balenie ks 2

19. Tužidlo polyuretánové U7081, 1 kg balenie ks 55

20. Riedidlo polyuretánové U6051, 10 l balenie ks 20

21. Riedidlo C6000, 10 l balenie ks 30

22. Technický benzín, 10 l balenie ks 120

23. Odstraňovač hrdze Rezol (alebo ekvivalent), 5 kg 
balenie ks 13

24. Termosil special K2010/0911, 0,75 l balenie ks 5

25. Uniakryl S2822/0100, 40 kg balenie ks 1

26. Uniakryl S2822/0815,  25 kg balenie ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farba používaná ako univerzálny základný náter pod 
syntetiká. SK - vyhlásenie o parametroch

Vrchná syntetická farba na kov a drevo. SK - vyhlásenie o parametroch

Farba polyuretánová. SK - vyhlásenie o parametroch

Riedidlo na riedenie syntetických látok. S 6006, STN 675825

Riedidlo na riedenie náterových látok. C 6000, STN 675812

Technický benzín. Slúži na umývanie znečisteného náradia.

Odstraňovač hrdze.
Vysoko účinný prostriedok s uvoľňujúcimi účinkami. Účinne 
uvoľňuje zhrdzavené skrutkové spoje, matky, ale aj základné 
nátery, ochranné nátery. 

Termosil. 0911 -určený na povrchovú úpravu kovových predmetov 
vystavených trvalo teplotám do 500 °C.

Náterová 1-zložková látka určená na vodorovné 
dopravné značenie pozemných komunikácií. Platný certifikát zhody výrobku

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
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Objednávateľ požaduje predložiť platný certifikát zhody výrobku farby na VDZ do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť na riedidlá C 6000 a S 6006 doklad o súlade s STN 675812 a STN 675825 do 5 pracovných 
dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť k farbám vyhlásenia o parametroch do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť do 5 pracovných  dní od uzavretia zmluvy kartu bezpečnostných údajov podľa §27 zák. č. 
163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MH SR č.515/2001 o 
podrobnostiach Karty bezpečnostných údajov a Nariadenia ES 1907/2006 na každý ponúkaný tovar.

Dodávky tovaru budú realizované na základe čiastkových objednávok Objednávateľa - doručených telefonicky, e-mailom, 
faxom, prípadne poštou.

Dodanie tovaru podľa čiastkovej objednávky do 3 pracovných dní od jej doručenia Dodávateľovi.

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. 

Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy: - nedodržanie kvality dodaného 
tovaru, - nedodržanie lehoty dodania, - nedodržanie kúpnej ceny, - nepredloženie podrobného zoznamu ocenených tovarov.

Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Predmet zákazky je potrebné dodávať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami. 

Dodávateľ pri každej dodávke odovzdá objednávateľovi spolu s tovarom potvrdený dodací list, pričom na dodacom liste uvedie
údaje o druhu, kvalite, množstve a cene tovaru. Objednaný tovar bude dodaný a prevzatý splnomocnenou osobou uvedenou 
na dodacom liste. 

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

Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby, ktorá začína 
plynúť odo dňa dodania tovaru objednávateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú. 

V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je Dodávateľ povinný neodkladne zabezpečiť náhradné kvalitné plnenie 
dodávky na vlastné náklady. Dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 2 dní od nahlásenia reklamácie Objednávateľom. 

Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkovej ceny 
bez DPH, jednotkovej ceny s DPH, celkovej ceny bez DPH, sadzbu DPH a celkovej ceny s DPH.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 

Dodávateľ poskytuje záruku na tovar na dobu 24 mesiacov. 

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:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: ks
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Požadované maximálne
množstvo: 591,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 5 909,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 7 091,99 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119123

V Bratislave, dňa 30.09.2021 10:56:01

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

Dodávateľ:
H-COLOR, spol.s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119123


Zákazka


Identifikátor Z202119123


Názov zákazky Farba a riedidlá


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312880


Dodávateľ


Obchodný názov H-COLOR, spol.s.r.o.


IČO 36539457


Sídlo Novozámocká 36, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.9.2021 21:15:57


Hash obsahu návrhu plnenia sb1CYenmVZFyglNf8v8YaZl2/0YzYxzfLoMIyzSy1iU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Tovar bude dodaný podľa uvedenej špecifikácie okrem položiek 9 (Riedidlo S 6006), 21(Riedidlo
C6000) a 22(Technicky benzin), kde ponúkame 9L balenia so zachovaním celkového množstva.


Prílohy:
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