
Rámcová dohoda č. Z202123088_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. Servis výspravkových nadstavieb, nadstaviev (korieb S1,S3) na vozidlo TATRA T815 T1,T2, EURO I - EURO V

3. Vykonanie STK a EK

4. Pretočenie brzdového bubna

5. Prenitovanie a pretočenie brzdovej čeluste

6. Kompletná oprava vzduchovej sústavy

7. Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých komponentov

8. Kompletná oprava riadenia

9. 1.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO

10. 2.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO

11. 3.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO

12. Kompletná oprava vzduchovej sústavy

13. Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých komponentov

14. Kompletná oprava riadenia

15. 1.servisná prehliadka motora T815 EURO II po kompl.GO

16. 2.servisná prehliadka motora T815 EURO II po kompl.GO

17. 3.servisná prehliadka motora T815 EURO II po kompl.GO
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Položka č. 1: Sadzba za autorizované servisné práce

Funkcia

Opravy vozidiel továrenskej značky TATRA T815 T1, T2, EURO

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sadzba za autorizované servisné práce Nh 726

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Autorizované servisné práce zahŕňajú:

zabezpečenie služieb a to: bežné opravy , údržba, 
záručné a pozáručné servisnéprehliadky, záručné a 
pozáručné servisné opravy, generálne opravy 
agregátov,klampiarske práce, , lakovačské práce, 
autoelektrikárske práce, diagnostika vozidiel,opravy 
vozidiel po dopravných nehodách a riešenie poistných 
udalostí a pod.

Položka č. 2: Servis výspravkových nadstavieb, nadstaviev (korieb S1,S3) na vozidlo TATRA T815 T1,T2, EURO I 
- EURO V

Funkcia

servis výspravkových nadstavieb, nadstaviev (korieb S1,S3) na vozidlo TATRA T815 T1,T2, EURO I - EURO V

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Servis výspravkových nadstavieb, nadstaviev (korieb 
S1,S3) na vozidlo TATRA T815 T1,T2, EURO I - EURO 
V

ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Servis vysprávkových nadstavie, nadstaviev (korieb 
S1,S3) na vozidlo TATRA T815 T1,T2, EURO I - EURO 
V zahŕňa:

demontáž nadstavby (korby S1,S3) z vozidla, kompletné
opieskovanie korby, oprava korby (klampiarske práce  
poškodených častí),tmelenie, brúsenie, kompletné 
základné a vrchné lakovanie korby, výmena reflexných 
prvkov a záster za nové, montáž a zapojenie korby na 
vozidlo

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 15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4: Pretočenie brzdového bubna

Funkcia

Pretočenie brzdového bubna

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pretočenie brzdového bubna ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 5: Prenitovanie a pretočenie brzdovej čeluste
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Funkcia

Prenitovanie a pretočenie brzdovej čeluste

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Prenitovanie a pretočenie brzdovej čeluste ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 6: Kompletná oprava vzduchovej sústavy

Funkcia

TATRA T815  T1,T2 6x6

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompletná oprava vzduchovej sústavy súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompletná oprava vzduchovej sústavy zahŕňa:

( výmena vzduchových trubiek za plastové - 
2833510060-PA trubka 8x1 ,2833510070-PA trubka 
10x1,2833510050-PA trubka 6x1, 2833510080-PA 
trubka 15x1,5, vzduchojem  4429006080, 
442900610000 ,TW00576, nové spínače 4438520250 
spínač 5,2kPa , 438520260 spínač 6,3kPa,4436410320 
nové EV ventily, nové spätné ventiy TW00532

443612050000 nové dvojcestné ventily, 443612004000 
nový ventil ručnej brzdy, 443642002000 nová pumpa 
protimrazová ,443612051801 nová jimka kondenzačná,

nové ventily odvodňovacie 443 612 087 000 , nové 
prípojky kontrolné TW00534, 443612095000 nové 
kohúty uzatváracíe , TW00529 nové hlavice spojovacie ,

443852119040 spínač STOP vzduchový,  spojovací 
materiál /redukcie, prípojky, kolená, spojky, hrdlá, 
matice, tesniace krúžky, hrdlá dvojité, hrdla uhlové, 
rýchlospojky, bandáž trubičková, paska izolačná,paska 
teflonová

T-kusy / - , 44361205100 nový ventil nožný, 
443612015809 nový regulator tlaku, 44332100400 nová 
húkačka vzduchotlaká, nové čidlá tlaku 4434290060,

443612280704 ventil prednej napravy 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 
4436540310 hadica 8x320, 4436110370 hadica 13x630,
4436540360 hadica 8x600,4436540200 hadica 6x500 , 
4436540030 hadica 4x320, 4436540060 hadica 4x400 , 
4436540050 hadica 4x670), kompletná oprava 
vzduchovej sústavy - 40 Nh.

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. 7: 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 súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých 
komponentov TATRA T815  T1,T2 6x6 zahŕňa:

442050870534 nové brzdové obloženie FERODO, 
442024110364 nové brzdové bubny,442050520164 
nové pružiny čelusti, duté oceľové nity 8x18, spojovací 
materiál /závlačky,púzdra, čapy, holendre,kružky 
tesniace/ , 44361264003 nové predné brzdové 
valce,443612193004 nové zadné brzdové valce, nové 
kovové trubky k brzdovým valcom 442076850664 
trubka, 442076850614 trubka, 442076850684 trubka, 
442076850624 trubka, 442076852264 trubka, kompletná
oprava brzdovej sústavy- 32 Nh

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. 8: Kompletná oprava riadenia

Funkcia

TATRA T815  T1,T2 6x6

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompletná oprava riadenia súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

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

nové guľové čapy 442073411554 guľový čap pravý, 
44207341564- guľový čap ľavý, spojovací materiál 
/podložky, zavlačky, zaisťovacie matice, nové ložiska 
parohu riadenia, nové tesnenia a kružky parohu 
riadenia/,336711017000 nový valec servoriadenia  
442050210174 nový čap krížový riadenia , 
442073750144 prevodka riadenia po oprave, kompletná 
oprava riadenia- 16 Nh

nová olejová náplň a 292413962067 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. 9: 1.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO

Funkcia

TATRA T815  T1,T2 6x6

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO, 
TATRA T815  T1,T2 6x6 zahŕňa:

výmena motorového oleja MOGUL DIESEL DTT EXTRA
15W-40 34 litrov ,recyklacia starého oleja 32 litrov,

442 900 355 000 filter olejový, ostatný tesniaci a 
spojovací materiál

práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola 
dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti všetkých 
pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, 
kontrola a nastavenie ventilov, pretesnenie vek hlav 
valcov, celkové odskúšanie- 10 Nh
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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 T815 10v. po kompl. GO.

Položka č. 10: 2.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO

Funkcia

TATRA T815 T1, T2 6x6

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

2.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO, 
TATRA T815 T1, T2 6x6 zahŕňa:

výmena motorového oleja MOGUL DIESEL DTT EXTRA
15W-40 34 litrov, recyklacia starého oleja 32 litrov,

442 900 355 000 filter olejový, ostatný tesniaci a 
spojovací materiál

práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola 
dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti všetkých 
pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, 
kontrola a nastavenie ventilov, pretesnenie vek hlav 
valcov, celkové odskúšanie- 10 Nh

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 2. 
servisnou prehliadkou, ktoré sú na CD priloženom k 
zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu 2. 
servisnej  prehliadky motora T815 10v. po kompl. GO.

Položka č. 11: 3.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO

Funkcia

TATRA T815 T1, T2 6x6

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

3.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

3.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO 
TATRA T815 T1, T2 6x6 zahŕňa:

výmena motorového oleja MOGUL DIESEL DTT EXTRA
15W-40 34 litrov, recyklacia starého oleja 32 litrov,

442 900 355 000 filter olejový, ostatný tesniaci a 
spojovací materiál

práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola 
dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti všetkých 
pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, 
kontrola a nastavenie ventilov, pretesnenie vek hlav 
valcov,výmena všetkých filtrov, celkové odskúšanie- 10 
Nh

výmena palivového Pj-4, hydraulického H-21 a 
vzduchového filtra P-13

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 3. 
servisnou prehliadkou, ktoré sú na CD priloženom k 
zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu 3. 
servisnej  prehliadky motora T815 10v. po kompl. GO.

Položka č. 12: Kompletná oprava vzduchovej sústavy

Funkcia
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Oprava vozidiel TATRA T815 EURO II 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompletná oprava vzduchovej sústavy súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompletná oprava vzduchovej sústavy vozidiel TATRA 
T815 EURO II 4x4 zahŕňa:

( výmena vzduchových trubiek za plastové - 
2833510060-PA trubka 8x1,2833510070-PA trubka 
10x1,2833510050-PA trubka 6x1, 2833510080-PA 
trubka 15x1,5 ,vzduchojem  4429006080 
,442900610000, TW00576, 443641040000 nový blok  
EV ventilov, 443612081000 nové spätné ventily

443612050000 nové dvojcestné ventily, 443612004000 
nový ventil ručnej brzdy, 443612051801 nová jimka 
kondenzačná, nové ventily odvodňovacie 443 612 087 
000

nové prípojky kontrolné TW00534, 443612095000 nové 
kohúty uzatváracíe ,nové hlavice spojovacie, 
443852119040 spínač STOP vzduchový, nový ventil 
nožný 44361205100

spojovací materiál /redukcie, prípojky, kolená, spojky, 
hrdlá, matice, tesniace krúžky, hrdlá dvojité, hrdla 
uhlové, rýchlospojky, bandáž trubičková, paska 
izolačná,paska teflonová, T-kusy /

443612114000 nový vysušovač vzduchu, 44332100400 
nová húkačka vzduchotlaká, nové spínače tlaku 
4434004130, spínač tlaku 4434004140, spínač 
4434004150, spínač 4434004160

443612280704 ventil prednej napravy po oprave, ventil 
ovládací po oprave, ventil istiaci po oprave, brzdič 
hlavný po oprave, brzdič prívesu po oprave , regulator 
záťažový Euro po oprave, kompletná oprava vzduchovej
sustavy - 40Nh

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

Položka č. 13: Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých komponentov

Funkcia

Oprava vozidiel TATRA T815 EURO II 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých 
komponentov súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompletná oprava brzdovej sústavy vrátane všetkých 
komponentov zahŕňa:

(443999243000nové brzdové obloženie FERODO, 
442024110464 nové brzdové bubny, TW01012 nové 
pružiny čelusti, duté oceľové nity 8x15, závlačky

4439990430 nové predné brzdové valce, 4436122430 
zadné brzdové valce po oprave, nové hadice k 
pr.brzdovým valcom 4436541320 , spojovací materiál 
/holendre, tesnenia/

442052571484, T000753 nové matice brzdových valcov,
oprava rozvieračov PERROT 12 999 402, 12 999 403, 
12 999 418 ), kompletná oprava brzdovej sústavy - 32 
Nh
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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. 14: Kompletná oprava riadenia

Funkcia

Oprava vozidiel TATRA T815 EURO II 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompletná oprava riadenia súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompletná oprava riadenia zahŕňa:

(nové guľové čapy - 442073411554 čap guľový, 
442073411564 čap guľový, 442073411574 čap guľový, 
442073411594 čap guľový,spojovací materiál/podložky, 
zavlačky, zaisťovacie matice/,nové ložiska parohu 
riadenia 442050400314 ložisko horné, 442050400324 
ložisko dolné, 442051130284 kružok riadenia, 
442050780394 rozperka,kompletná oprava riadenia-16 
Nh

nové kružky parohu riadenia- 2731102740 kružok 
115x105,nové pripojné kolena k monobloku- 
3119082710 koleno Js10, 3119082720 koleno Js13, 
nový čap krížový riadenia- 442050210344 čap riadenia, 
336529015000 monoblok riadenia po oprave HR 450

nová olejová náplň a 292413962067 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. 15: 1.servisná prehliadka motora T815 EURO II po kompl.GO

Funkcia

Oprava vozidiel TATRA T815 EURO II 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1.servisná prehliadka motora T815 EURO II po 
kompl.GO súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1.servisná prehliadka motora T815 EURO II po 
kompl.GO zahŕňa:

výmena motorového oleja  MOGUL DIESEL DTT 
EXTRA 15W-40 30 litrov, recyklacia starého oleja 28 
litrov,

442 900 356 000 filter olejový, ostatný tesniaci a 
spojovací materiál

práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola 
dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti všetkých 
pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, 
kontrola a nastavenie ventilov, pretesnenie vek hlav 
valcov, celkové odskúšanie- 10 Nh

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 T815 EURO II po kompl. 
GO.
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Položka č. 16: 2.servisná prehliadka motora T815 EURO II po kompl.GO

Funkcia

Oprava vozidiel TATRA T815 EURO II 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

2.servisná prehliadka motora T815 EURO II po 
kompl.GO súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.servisná prehliadka motora T815 EURO II po 
kompl.GO zahŕňa:

výmena motorového oleja MOGUL DIESEL DTT EXTRA
  15W-40 30 litrov, recyklacia starého oleja 28 litrov,

442 900 356 000 filter olejový, ostatný tesniaci a 
spojovací materiál

práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola 
dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti všetkých 
pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, 
kontrola a nastavenie ventilov, pretesnenie vek hlav 
valcov, celkové odskúšanie- 10 Nh

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 2. 
servisnou prehliadkou, ktoré sú na CD priloženom k 
zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu 2. 
servisnej  prehliadky motora T815 EURO II po kompl. 
GO

Položka č. 17: 3.servisná prehliadka motora T815 EURO II po kompl.GO

Funkcia

Oprava vozidiel TATRA T815 EURO II 4x4

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

3.servisná prehliadka motora T815 EURO II po 
kompl.GO súbor 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

3.servisná prehliadka motora T815 EURO II po 
kompl.GO zahŕňa:

výmena motorového oleja MOGUL DIESEL EXTRA 
15W-40 30 litrov, recyklacia starého oleja 28 litrov,

442 900 356 000 filter olejový, ostatný tesniaci a 
spojovací materiál

práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola 
dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti všetkých 
pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, 
kontrola a nastavenie ventilov, pretesnenie vek hlav 
valcov, celkové odskúšanie- 10 Nh

výmena palivového Pj-4 a vzduchového filtra P-13

Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 3. 
servisnou prehliadkou, ktoré sú na CD priloženom k 
zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu 3. 
servisnej  prehliadky motora T815 EURO II po kompl. 
GO.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.
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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.

Obstarávateľ požaduje predložiť cenníkové ceny náhradných dielov pri servisných prehliadkach obidvoch typov vozidiel 
TATRA do 5 dní od uzavretia zmluvy.

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 2020.

Obstarávateľ požaduje od dodávateľa predložiť za predchádzajúce tri roky t.j. (2018, 2019, 2020) 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 (avšak žiadna jednotlivá referencia nesmie byť nižšia ako 40 000,-€ bez DPH / rok.

Zároveň z toho musí preukázať dodávky v hodnote viac ako 120 000,-€ bez DPH od jedného odberateľa spolu za 
predchádzajúce tri roky t.j. (2018,2019,2020). Dodávkou tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky 
sú výhradne opravy a servis nákladných vozidiel zn. TATRA.

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
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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: 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 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: 66 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 79 500,00 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 Z202123088

V Bratislave, dňa 24.11.2021 15:24:00

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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123088


Zákazka


Identifikátor Z202123088


Názov zákazky Servis vozidla TATRA T815


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316845


Dodávateľ


Obchodný názov SPAREX SK, spol. s r.o.


IČO 45282722


Sídlo Horné Ozorovce 298, Bánovce nad Bebravou, 95703, Slovenská
republika


Dátum a čas predloženia 23.11.2021 9:22:51


Hash obsahu návrhu
plnenia YS8QZsequfQQ6rZf4h483nvNwTsyiWyX9K5bfKkDpM4=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
CENOVA PONUKA H-258-2021 SC TSK.pdf (Cenová ponuka)










SPAREX SK, spol. s.r.o., Horné Ozorovce č.298, 957 03 Bánovce nad Bebravou



autorizovaný servis vozidiel TATRA a predaj ND 



č.tel.: 038 / 7463 800



e-mail:servis@sparexsk.sk Správa ciest TSK



www.sparexsk.sk Brnianska 3



911 05 Trenčín



  



 19.11.2021 Bánovce nad Bebravou



Vec - cenová ponuka H/258/2021



Opravy vozidiel továrenskej značky TATRA T815 T1,T2,EURO Ks/súbor/Nh Počet



Cena za 



jedn./v € 



bez DPH



Cena spolu v 



€ bez DPH



Sadzba za autorizované servisné práce Nh hod. 726 25,90 18803,40



t.j. zabezpečenie služieb a to: bežné opravy , údržba, záručné a pozáručné servisné  



prehliadky, záručné a pozáručné servisné opravy, generálne opravy agregátov,  



klampiarske práce, , lakovačské práce, autoelektrikárske práce, diagnostika vozidiel,  



opravy vozidiel po dopravných nehodách a riešenie poistných udalostí a pod.  



- servis výspravkových nadstavieb, nadstaviev (korieb S1,S3) na vozidlo TATRA T815 T1,T2, EURO I - 



EURO V ks 6 2963,50 17781,00



demontáž nadstavby (korby S1,S3) z vozidla, kompletné opieskovanie korby, oprava korby 



(klampiarske práce  poškodených častí),tmelenie, brúsenie, kompletné základné a vchné 



lakovanie korby, výmena reflexných prvkov a záster za nové, montáž a zapojenie korby na vozidlo  



- vykonanie STK a EK nákladného  ako i odvoz a dovoz vozidla na STK a EK ks 15 149,00 2235,00



- pretočenie brzdového bubna ks 20 39,00 780,00



- prenitovanie a pretočenie brzdovej čeluste ks 20 39,00 780,00



Príloha č. 1





http://www.sparexsk.sk/








TATRA T815  T1,T2 6x6:  



- kompletnú opravu vzduchovej sústavy subor 1 3972,59 3972,59



( výmena vzduchových trubiek za plastové - 2833510060-PA trubka 8x1 ,2833510070-PA trubka 



10x1,2833510050-PA trubka 6x1, 2833510080-PA trubka 15x1,5, vzduchojem  4429006080, 



442900610000 ,TW00576, nové spínače 4438520250 spínač 5,2kPa , 438520260 spínač 



6,3kPa,4436410320 nové EV ventily, nové spätné ventiy TW00532   



443612050000 nové dvojcestné ventily, 443612004000 nový ventil ručnej brzdy, 443642002000 



nová pumpa protimrazová ,443612051801 nová jimka kondenzačná,  



nové ventily odvodňovacie 443 612 087 000 , nové prípojky kontrolné TW00534, 443612095000 



nové kohúty uzatváracíe , TW00529 nové hlavice spojovacie ,  



443852119040 spínač STOP vzduchový,  spojovací materiál /redukcie, prípojky, kolená, spojky, 



hrdlá, matice, tesniace krúžky, hrdlá dvojité, hrdla uhlové, rýchlospojky, bandáž trubičková, paska 



izolačná,paska teflonová  



T-kusy / - , 44361205100 nový ventil nožný, 443612015809 nový regulator tlaku, 44332100400 



nová húkačka vzduchotlaká, nové čidlá tlaku 4434290060,   



443612280704 ventil prednej napravy 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 4436540310 hadica 8x320, 4436110370 hadica 13x630, 4436540360 hadica 



8x600,4436540200 hadica 6x500 , 4436540030 hadica 4x320, 4436540060 hadica 4x400 , 



4436540050 hadica 4x670), kompletná oprava vzduchovej sústavy - 40 Nh                                                                                                                                                       



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.  



- kompletnú opravu brzdovej sústavy vrátane všetkých komponentov subor 1 4067,07 4067,07



442050870534 nové brzdové obloženie FERODO, 442024110364 nové brzdové 



bubny,442050520164 nové pružiny čelusti, duté oceľové nity 8x18, spojovací materiál 



/závlačky,púzdra, čapy, holendre,kružky tesniace/ , 44361264003 nové predné brzdové 



valce,443612193004 nové zadné brzdové valce, nové kovové trubky k brzdovým valcom 



442076850664 trubka, 442076850614 trubka, 442076850684 trubka, 442076850624 trubka, 



442076852264 trubka, kompletná oprava brzdovej sústavy- 32 Nh  











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.  



- kompletnú opravu riadenia subor 1 3136,57 3136,57



nové guľové čapy 442073411554 guľový čap pravý, 44207341564- guľový čap ľavý, spojovací 



materiál /podložky, zavlačky, zaisťovacie matice, nové ložiska parohu riadenia, nové tesnenia a 



kružky parohu riadenia/,336711017000 nový valec servoriadenia  442050210174 nový čap krížový 



riadenia , 442073750144 prevodka riadenia po oprave, kompletná oprava riadenia- 16 Nh  



nová olejová náplň a 292413962067 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.  



- 1.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO subor 1 436,82 436,82



 výmena motorového oleja MOGUL DIESEL DTT EXTRA 15W-40 34 litrov ,recyklacia starého oleja 



32 litrov,  



442 900 355 000 filter olejový, ostatný tesniaci a spojovací materiál  



práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti 



všetkých pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, kontrola a nastavenie ventilov, 



pretesnenie vek hlav valcov, celkové odskúšanie- 10 Nh  



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 T815 



10v. po kompl. GO.  



- 2.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO subor 1 436,82 436,82



 výmena motorového oleja MOGUL DIESEL DTT EXTRA 15W-40 34 litrov, recyklacia starého oleja 



32 litrov,  



442 900 355 000 filter olejový, ostatný tesniaci a spojovací materiál  



práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti 



všetkých pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, kontrola a nastavenie ventilov, 



pretesnenie vek hlav valcov, celkové odskúšanie- 10 Nh  











Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 2. servisnou prehliadkou, ktoré sú na CD 



priloženom k zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu 2. servisnej  prehliadky motora T815 



10v. po kompl. GO.  



- 3.servisná prehliadka motora T815 10v. po kompl.GO subor 1 497,50 497,50



 výmena motorového oleja MOGUL DIESEL DTT EXTRA 15W-40 34 litrov, recyklacia starého oleja 



32 litrov,  



442 900 355 000 filter olejový, ostatný tesniaci a spojovací materiál  



práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti 



všetkých pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, kontrola a nastavenie ventilov, 



pretesnenie vek hlav valcov,výmena všetkých filtrov, celkové odskúšanie- 10 Nh  



výmena palivového Pj-4, hydraulického H-21 a vzduchového filtra P-13   



Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 3. servisnou prehliadkou, ktoré sú na CD 



priloženom k zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu 3. servisnej  prehliadky motora T815 



10v. po kompl. GO.  



Oprava vozidiel TATRA T815 EURO II 4x4 zahŕňa:  



- kompletnú opravu vzduchovej sústavy subor 1 4459,83 4459,83



( výmena vzduchových trubiek za plastové - 2833510060-PA trubka 8x1,2833510070-PA trubka 



10x1,2833510050-PA trubka 6x1, 2833510080-PA trubka 15x1,5 ,vzduchojem  4429006080 



,442900610000, TW00576, 443641040000 nový blok  EV ventilov, 443612081000 nové spätné 



ventily  



443612050000 nové dvojcestné ventily, 443612004000 nový ventil ručnej brzdy, 443612051801 



nová jimka kondenzačná, nové ventily odvodňovacie 443 612 087 000  



nové prípojky kontrolné TW00534, 443612095000 nové kohúty uzatváracíe ,nové hlavice 



spojovacie, 443852119040 spínač STOP vzduchový, nový ventil nožný 44361205100  



spojovací materiál /redukcie, prípojky, kolená, spojky, hrdlá, matice, tesniace krúžky, hrdlá 



dvojité, hrdla uhlové, rýchlospojky, bandáž trubičková, paska izolačná,paska teflonová, T-kusy /   



443612114000 nový vysušovač vzduchu, 44332100400 nová húkačka vzduchotlaká, nové spínače 



tlaku 4434004130, spínač tlaku 4434004140, spínač 4434004150, spínač 4434004160  











443612280704 ventil prednej napravy po oprave, ventil ovládací po oprave, ventil istiaci po 



oprave, brzdič hlavný po oprave, brzdič prívesu po oprave , regulator záťažový Euro po oprave, 



kompletná oprava vzduchovej sustavy - 40Nh  



Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s kompletnou opravou vzduchovej sústavy, 



ktoré sú na CD priloženom k zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu kompletnej opravy 



vzduchovej sústavy.  



- kompletnú opravu brzdovej sústavy vrátane všetkých komponentov subor 1 4992,29 4992,29



(443999243000nové brzdové obloženie FERODO, 442024110464 nové brzdové bubny, TW01012 



nové pružiny čelusti, duté oceľové nity 8x15, závlačky  



4439990430 nové predné brzdové valce, 4436122430 zadné brzdové valce po oprave, nové 



hadice k pr.brzdovým valcom 4436541320 , spojovací materiál /holendre, tesnenia/  



442052571484, T000753 nové matice brzdových valcov, oprava rozvieračov PERROT 12 999 402, 



12 999 403, 12 999 418 ), kompletná oprava brzdovej sústavy - 32 Nh  



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.  



- kompletnú opravu riadenia subor 1 2877,86 2877,86



(nové guľové čapy - 442073411554 čap guľový, 442073411564 čap guľový, 442073411574 čap 



guľový, 442073411594 čap guľový,spojovací materiál/podložky, zavlačky, zaisťovacie 



matice/,nové ložiska parohu riadenia 442050400314 ložisko horné, 442050400324 ložisko dolné, 



442051130284 kružok riadenia, 442050780394 rozperka,kompletná oprava riadenia-16 Nh  



nové kružky parohu riadenia- 2731102740 kružok 115x105,nové pripojné kolena k monobloku- 



3119082710 koleno Js10, 3119082720 koleno Js13, nový čap krížový riadenia- 442050210344 čap 



riadenia, 336529015000 monoblok riadenia po oprave HR 450  



nová olejová náplň a 292413962067 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.  



- 1.servisná prehliadka motora T815 EURO II po kompl.GO subor 1 449,50 449,50



 výmena motorového oleja  MOGUL DIESEL DTT EXTRA 15W-40 30 litrov, recyklacia starého oleja 



28 litrov,  











442 900 356 000 filter olejový, ostatný tesniaci a spojovací materiál  



práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti 



všetkých pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, kontrola a nastavenie ventilov, 



pretesnenie vek hlav valcov, celkové odskúšanie- 10 Nh  



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 T815 



EURO II po kompl. GO.  



- 2.servisná prehliadka motora T815 EURO II po kompl.GO subor 1 449,50 449,50



 výmena motorového oleja MOGUL DIESEL DTT EXTRA  15W-40 30 litrov, recyklacia starého oleja 



28 litrov,  



442 900 356 000 filter olejový, ostatný tesniaci a spojovací materiál  



práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti 



všetkých pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, kontrola a nastavenie ventilov, 



pretesnenie vek hlav valcov, celkové odskúšanie- 10 Nh  



Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 2. servisnou prehliadkou, ktoré sú na CD 



priloženom k zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu 2. servisnej  prehliadky motora T815 



EURO II po kompl. GO  



- 3.servisná prehliadka motora T815 EURO II po kompl.GO subor 1 499,50 499,50



 výmena motorového oleja MOGUL DIESEL EXTRA 15W-40 30 litrov, recyklacia starého oleja 28 



litrov,  



442 900 356 000 filter olejový, ostatný tesniaci a spojovací materiál  



práca-výmena motorového oleja a filtra,kontrola dotiahnutia hlav valcov, kontrola tesnosti 



všetkých pryžových častí, vyčistenie odstredivky a pretesnenie, kontrola a nastavenie ventilov, 



pretesnenie vek hlav valcov, celkové odskúšanie- 10 Nh  



výmena palivového Pj-4 a vzduchového filtra P-13  
Môžu byť použité ďalšie náhradné diely, súvisiace s 3. servisnou prehliadkou, ktoré sú na CD 



priloženom k zmluve. Celková suma nesmie presiahnuť sumu 3. servisnej  prehliadky motora T815 



EURO II po kompl. GO.  



66655,25



13331,05



79986,30



cena spolu bez DPH



20 % sadzba DPH



cena spolu s DPH











Uvedené ceny sú za 1 ks v EUR



Lehota viazanosti ponuky: 12 mesiacov



Platba: 30 dní 



Použité náhradné diely budú originálnym výrobkom  TATRA TRUCKS a.s.



Spracoval: Ing. Huláková Jana



samostatný obchodný manager
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