
Rámcová dohoda č. Z202119492_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: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17317282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: IBAN: SK5411110000001423110003
Telefón: 00421232621003

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Asfaltom obalená zmes Aco II.
Kľúčové slová: Asfaltom obalená zmes, materiál na údržbu ciest
CPV: 44113620-7 - Asfalt
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Asfaltom obalená zmes Aco II.

Funkcia

Vysprávky výtlkov a povrchových porúch na cestách II. a III. tried na území TSK okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava a 
Prievidza.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Okres Považská Bystrica-stredisko údržby t 200

Okres Púchov - stredisko údržby t 150

Okres Ilava - stredisko údržby t 200

Okres Prievidza - stredisko údržby t 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Asfaltová zmes - asfaltový betón STN 73 6121, KLAZ

Špecifikácia AC 8 O  50/70 II.tr. STN EN 13108-1; STN EN 13108-7

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Objednávateľ požaduje vzdialenosť výrobne asfaltových zmesí (miesta odberu) maximálne do 40 km od mesta Považská 
Bystrica.
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Objednávateľ si zabezpečuje vlastnú dopravu z obaľovacej súpravy.

Objednávateľ požaduje predložiť cenu za 1 t AC 8 O 50/70 II.tr. bez a s DPH do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.

Dodanie na základe čiastkových objednávok objednávateľa - faxových, mailových prípadne telefonických.

Objednávateľ objedná predmet zákazky telefonicky, príp. prostredníctvom e-mailu a následne telefonicky kontaktuje 
dodávateľa. Dodávateľ bezodkladne potvrdí prijatie objednávky e-mailom. 

Objednávateľ požaduje pri každom odbere vystavenie vážneho lístka.

Dodávateľ sa zaväzuje dodržať zrnitosť tovaru a zabezpečiť teplotu tovaru pri priebežných dodávkach tak, aby s ohľadom na 
jeho ochladzovanie počas prevozu na miesto určenia boli dodržané najnižšie teploty stanovené pri rozprestieraní podľa 
príslušných noriem STN a v zmysle technického predpisu 032 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Dodávateľ zodpovedá za fyzikálno - mechanické vlastnosti dodaného tovaru podľa príslušných technických noriem, počas 
záručnej doby v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania. 

V prípade nedodržania kvality tovaru v súlade s príslušnými technickými normami a zisteného rozdielu množstva tovaru po 
uplatnení oprávnenej reklamácie, dodávateľ zrealizuje neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite a množstve na 
svoje náklady. 

Prípadné zjavné nedostatky zistené pri fyzickom preberaní predmetu zmluvy budú objednávateľovi písomne reklamované do 3
pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu zákazky. 

Cena za tovar je záväzná počas celého obdobia trvania zmluvy.

Objednávateľ neposkytuje zálohu.

Odobraté množstvo predmetu zákazky bude závisieť od potreby objednávateľa, ktorý bude predmet zákazky objednávať u 
dodávateľa na základe čiastkových objednávok počas trvania zmluvy. 

Predpokladaný ročný odber cca 570 ton.

Odobrané množstvo predmetu zákazky bude upresnené po telefonickej dohode medzi objednávateľom a dodávateľom podľa 
potreby objednávateľa a možnosti dodávateľa, nakoľko sa jedná o špecifický tovar, ktorý dodávateľ nemá k dispozícii na 
dodanie v priebehu celého roka, ale iba v niektoré dni počas sezóny. 

V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takomto prípade začína plynúť nová 
lehota splatnosti doručenia opravených faktúr objednávateľovi. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo za účasti zástupcu dodávateľa realizovať kontrolné váženie u inej organizácie. 

V prípade omeškania dodávateľa s dodávkou podľa dohodnutých termínov a časov, kedy objednávateľovi vzniknú prestoje, je 
objednávateľ oprávnený dodávateľovi vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 1% z celkovej hodnoty príslušnej objednávky 
za každú začatú hodinu omeškania. 

Dodávateľ vyfakturuje objednávateľovi iba skutočné odobrané množstvo predmetu zákazky v mesačných intervaloch na 
základe čiastkových objednávok. 

Vystavenie faktúry za odobraté množstvo tovaru asfaltom obalenej zmesi za predchádzajúci mesiac v zmysle čiastkových 
objednávok.

Prílohou faktúry budú objednávateľom potvrdené vážne lístky za faktúrované množstvo.

Úhrada za jednotlivé dodávky tovaru bude až po prevzatí tovaru na základe písomného potvrdenia prevzatého množstva 
dodávok zodpovedným zamestnancom z miesta určenia na základe faktúry, ktorej splatnosť je 30 dní od jej doporučeného 
doručenia objednávateľovi. 

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. 

Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí dodávateľovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške
rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Ak dodávateľ neodstráni nedostatky predmetu zákazky vyplývajúcej z uplatnenia záručných podmienok v určenom termíne, 
môže si objednávateľ uplatniť majetkové sankcie za neodstránenie nedostatkov v sume 10 € za každý začatý kalendárny deň 
omeškania s odstránením nedostatkov za každý nedostatok. 

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
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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: t
Požadované maximálne
množstvo: 570,0000

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: 29 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 35 100,00 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 3.7, 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 Z202119492

V Bratislave, dňa 18.10.2021 12:38:01

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

Dodávateľ:
STRABAG s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119492


Zákazka


Identifikátor Z202119492


Názov zákazky Asfaltom obalená zmes Aco II.


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313249


Dodávateľ


Obchodný názov STRABAG s.r.o.


IČO 17317282


Sídlo Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 82518, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 13.10.2021 11:34:14


Hash obsahu návrhu plnenia CLeLvlEiz5PKv96Z86Z2eT6g3OV9vdlG/YV4RFtzUuY=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
008vl návrh plnenia pre SC TSK.pdf
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STRABAG s.r.o. 
ul. Svornosti 69 
820 11 Bratislava/Slovensko 
www.strabag.com 



Tel. +421 2 40206724 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
pobočka zahr.banky 



Fax +421 2 40206722 IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003 



slovakiaasfalt@strabag.com BIC/SWIFT: UNCRSKBXXXX 
 
Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A,825 18 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 991/B,  
IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK2020316298 



 



STRABAG s.r.o. 
Direkcia TI 
Oblasť FK - AMA SK 



 



STRABAG s.r.o., Direkcia TI 
ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava/Slovensko 
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Vec: Predbežná cenová ponuka 
 
 Pre potreby Správy ciest predkladáme predbežnú cenovú ponuku na zmes  
AC 8 O 50/70 II pre zákazku s názvom: Asfaltom obalená zmes Aco II: 
OS Prievidza: 64,82 €/t+DPH ; 77,79 €/t s DPH 
OS Predmier: 61,68 €/t+DPH ; 74,02 €/t s DPH 
 
S priateľským pozdravom 
 
  
.................... .......... ............ 
Ing. Milan Šajban 
Vedúci skupiny Západ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja 
Brnianská 3 
911 05 Trenčín 



Kontaktná osoba 



Milan Šajban 



 



 



Mobil +421 911 701 404 



milan.sajban@strabag.com 



 
Naša značka 



STRABAG/008/2021/ZZ 
 



 13.10.2021 
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