
Rámcová dohoda č. Z20227686_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: SATES, a.s.
Sídlo: Slovenských partizánov 1423/1, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 31628541
DIČ: 2020440279
IČ DPH: SK2020440279
Bankové spojenie: IBAN: SK727500 0000 0040 0860 5424
Telefón: 042-4321420

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farba na vodorovné dopravné značenie
Kľúčové slová: farba na vozovky, náterové látky, balotina, riedilo
CPV: 44811000-8 - Farba na vozovku; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň biely

2. Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň červený

3. Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň žltý

4. Balotina (doporučená podľa výrobcu farby)

5. Riedidlo

6. Predformovaná dočasná páska na vodorovné dopravné značenie

7. Lepidlo na aplikáciu predformovanej pásky

Položka č. 1: Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň biely

Funkcia

Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a 
modifikované povrchy ciest; farba - odtieň biely.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladané množstvo kg 3500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zloženie pojivo - akrylátová živica; sušina minimálne 70%

Použitie značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov 
vozoviek
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Aplikácia striekaním, natieraním - doriedenie s odporučeným riedidlom

Doba zasychania maximálne 30 minút

Teplota pri aplikácií vyššia ako + 8 stupňov Celzia

Trvanlivosť farby minimálne 90 % po 12 mesiacoch

Balenie
Objednávateľ požaduje dodanie farby v  25 kg plechovkách, resp. 
iná pevná uzavretá nádoba. Požadovaný spôsob balenia musí byť 
dodržaný

Odtieň farby biela

Požadovaná norma musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č.
9/2009 Z. z.

Položka č. 2: Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň červený

Funkcia

Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a 
modifikované povrchy ciest; farba - odtieň červený.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladané množstvo kg 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zloženie pojivo - akrylátová živica; sušina minimálne 70%

Použitie značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov 
vozoviek

Aplikácia striekaním, natieraním - doriedenie s odporučeným riedidlom

Doba zasychania maximálne 30 minút

Teplota pri aplikácií vyššia ako + 8 stupňov Celzia

Trvanlivosť farby minimálne 90 % po 12 mesiacoch

Balenie
Objednávateľ požaduje dodanie farby v  25 kg plechovkách, resp. 
iná pevná uzavretá nádoba. Požadovaný spôsob balenia musí byť 
dodržaný

Odtieň farby červená

Požadovaná norma musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č.
9/2009 Z. z.

Položka č. 3: Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň žltý

Funkcia

Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a 
modifikované povrchy ciest; farba - odtieň žltý.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladané množstvo kg 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zloženie pojivo - akrylátová živica; sušina minimálne 70%

Použitie značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov 
vozoviek

Aplikácia striekaním, natieraním - doriedenie s odporučeným riedidlom

Doba zasychania maximálne 30 minút

Teplota pri aplikácií vyššia ako + 8 stupňov Celzia

Trvanlivosť farby minimálne 90 % po 12 mesiacoch

Balenie
Objednávateľ požaduje dodanie farby v  25 kg plechovkách, resp. 
iná pevná uzavretá nádoba. Požadovaný spôsob balenia musí byť 
dodržaný

Odtieň farby žltá
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Požadovaná norma musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č.
9/2009 Z. z.

Položka č. 4: Balotina (doporučená podľa výrobcu farby)

Funkcia

Balotina doporučená výrobcom farby, spĺňajúca STN EN

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladané množstvo kg 2000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ balotina MB1.B2.T(P) - silanizovaná povrchová úprava

Zrnitosť/frakcia 125 až 630 mikrometrov

Použitie na posyp farby na VDZ, zabezpečenie reflexnosti čiar

Balenie 35 kg uzavreté vrece

Položka č. 5: Riedidlo

Funkcia

Riedidlo doporučené podľa výrobcu farby alebo uvedené v certifikáte farby.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladané množstvo liter 200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Riedidlo riedidlo vhodné na riedenie akrylátových náterových farieb 
doporučené výrobcom farby

Položka č. 6: Predformovaná dočasná páska na vodorovné dopravné značenie

Funkcia

Predformovaná dočasná páska na VDZ

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladané množstvo meter 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Popis

Reflexné a protišmykové vlastnosti - keramická reflexná balotina, 
odolnosť voči prudkému brzdeniu a šmyku, vystužená 
polyesterovou sieťkou. Odstrániteľná bez poškodenia povrchu 
vozovky. Oranžová farba

Použitie značenie ciest asfaltových a betónových povrchov vozoviek

Aplikácia Ručným strojom určeným na pokládku dočasnej pásky

Teplota pri aplikácií, podmienky vyššia ako + 8 stupňov Celzia, na suchý a čistý povrch

Položka č. 7: Lepidlo na aplikáciu predformovanej pásky

Funkcia

Lepidlo doporučené podľa výrobcu pásky alebo uvedené v certifikáte.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladané množstvo liter 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Balenie 20 litrov.  Spôsob balenia podľa objednávky musí byť dodržaný.
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požadujeme dodanie farby  20-30 kg balení. Balenie bude uvedené v objednávke.

Požaduje sa po uzavretí zmluvy ( max 7. pracovných dní ) predložiť platný certifikát na jednotlivé položky (č. 1, 2, 3, 4 ) - 
nepredložením platného certifikátu alebo nesplnenie niektorej z noriem STN vzniká obstarávateľovi nárok na odstúpenie od 
zmluvy.

Požaduje sa k materiálom uvedeným v OF predložiť ( max 7. pracovných dní po uzavretí zmluvy ) vyhlásenia o nemennosti 
parametrov v zmysle zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Podložené certifikáty musia byť platné na území 
Slovenskej republiky.

Uvedené podmienky môže uchádzač splniť aj prostredníctvom inej osoby. V takomto prípade sa preukáže písomnou zmluvou 
s touto osobou v zmysle §34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bude obsahovať, že pri plnení zákazky bude môcť 
disponovať technickými a odbornými kapacitami tejto osoby. Táto osoba musí preukázať splnenie účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nesmú v nej existovať dôvody na vylúčenie v zmysle §40 ods. 6 písmeno a. - h. a ods. 7. Uvedené doklady 
požadujeme predložiť v úradnom jazyku.

Dodávka tovaru bude realizovaná na základe čiastkových objednávok.

Splatnosť faktúr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej 
dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky. O 
odmietnutí a dôvode odmietnutia tovaru bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Dodávateľ bude tovar dodávať vlastnými zamestnancami alebo prostredníctvom prepravcu. V prípade, ak dodávateľ dodá 
tovar prostredníctvom prepravcu alebo iným spôsobom než vlastnými zamestnancami, zodpovedá v celom rozsahu tak, akoby
tovar dodával sám.

Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem počas záručnej doby v trvaní do dňa 
exspirácie uvedeného na obale tovaru.

Faktúra musí okrem povinných náležitostí obsahovať číslo objednávky, zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, s DPH a počet 
jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH, a celkovú cenu za položku bez DPH i s DPH.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

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:
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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 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: 10 350,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 12 420,00 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 Z20227686

V Bratislave, dňa 22.07.2022 12:06:01

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

Dodávateľ:
SATES, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20227686


Zákazka


Identifikátor Z20227686


Názov zákazky Farba na vodorovné dopravné značenie


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/326784


Dodávateľ


Obchodný názov SATES, a.s.


IČO 31628541


Sídlo Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 01701, Slovenská
republika


Dátum a čas predloženia 22.7.2022 7:18:09


Hash obsahu návrhu
plnenia TPA9Ciaex6cruVcsfIu/crJJ7+3W3lc85AKkVMWeHqw=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Z20227686 SATES Súhrnný vlastný návrh plnenia.pdf (Z20227686 SATES - súhrnný vlastný návrh
plnenia)
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