
Rámcová dohoda č. Z202215696_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: PARAPETROL a.s.
Sídlo: Štefánikova 15, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36526606
DIČ: 2020151265
IČ DPH: SK2020151265
Telefón: 0903494397

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Studená obalená drva 
Kľúčové slová: cestné obalené kamenivo
CPV: 44113300-8 - Obalené kamenivo; 44113320-4 - Obalené cestné kamene; 60000000-8 - 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Studená obalená drva

Funkcia

Kamenivo sa využíva na opravy vozoviek po zimnom období, používa sa na vyplnenie výtlkov a otvorov, vyrovnanie výškových
rozdielov v obrusnej asfaltovej vrstve. Zmes sa môže klásť pri teplotách do -10 st. Celzia.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zmes prírodného kameniva frakcie 2-5mm, 4-8mm a 
asfaltového spojiva, obsahuje špeciálne riedidlá a 
chemikálie, ktoré zaručujú, že spracovanie zmesi je 
možné i v mrazivom počasí pri teplote do -10 st. C. 
Zmes na báze petroleja, nie na báze technického 
benzínu.

tona 110

Kamenivo žiadame dodať v 25 kg vreciach. vrece 4400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kamenivo sa spracováva za studena a vytvrdzuje sa na 
vzduchu odparovaním riedidla.

Zmes kvalitného drveného kameniva predpísanej krivky 
zrnitosti a spojiva. 

Spojivo musí tvoriť normálne tuhnúci riedený asfalt a 
modifikovaná aditívna prísada. 
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Predmet zákazky musí spĺňať vlastnosti umožňujúce 
dlhodobé skladovanie a jej jednoduchú spracovateľnosť 
za nepriaznivých podmienok, ako dážď, sneh, námraza 
pri teplote do – 10°C. 

Trvanlivosť voči kyselinám, zásadám a soli. 

Okamžité obnovenie dopravy. 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia a poplatkov za prepravné obaly (palety).

Miestom dodania sú jednotlivé strediská - Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza, na základe objednávok od Objednávateľa.

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 3 dní.

Objednávateľ požaduje, aby predmet zákazky spĺňal technické a kvalitatívne požiadavky v zmysle platných zákonov, 
legislatívnych predpisov a príslušných technických noriem vzťahujúcich sa na predmet zákazky. 

Objednávateľ požaduje predložiť osvedčenie autorizovanej skúšobne o skúškach dodávaných tovarov.

Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

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. 

Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 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.

Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záruku za kvalitu predmetu kúpy (záručnú dobu) minimálne 12 mesiacov odo dňa 
písomne potvrdeného prevzatia tovaru, t. j. doba expirácie musí byť minimálne 12 mesiacov od dátumu dodania 
Objednávateľovi. 

Objednávateľ požaduje pri dodaní predmetu zákazky predložiť certifikát zmesi a návod na použitie. 

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:
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Jednotka: ton
Požadované maximálne
množstvo: 110,0000

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: 24 080,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 28 896,00 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 09.01.2023 11:52:01

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

Dodávateľ:
PARAPETROL a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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