
Rámcová dohoda č. Z201814296_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 31609651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714
Číslo účtu: SK8711000000002928863013
Telefón: 0908 694 733

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
Číslo účtu: SK5411110000001423110003
Telefón: 00421232621003

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Asfaltobetón- nemodifikovaný AC 8 O
Kľúčové slová: Asfaltobetón- (nemodifikovaný) AC 8 O
CPV: 44113620-7 - Asfalt; 44113700-2 - Materiály na opravu ciest; 44113310-1 - Obalené cestné

kamenivo; 45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Asfaltobetón- nemodifikovaný AC 8 O

Funkcia

Asfaltobetón určený na opravu miestnych komunikácií, výtlkov, lokálnych porúch vozoviek, chodníkov a iných spevnených 
plôch na cestách a chodníkoch.

Obalené cestné kamenivo bude použité pre výspravky miestnych komunikácií, chodníkov, cist a iných spevnených plôch 
(opravy výtlkov a pod.).

Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácii asfaltobetonom.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Asfaltobetón AC 8 O tona 1 350

Zrnitosť kameniva mm 0 8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Asfaltobetón - AC 8 O Norma STN EN 13108, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutné 
asfaltové vrstvy

Asfaltobetón musí spĺňať všetky technické požiadavky 
stanovené normou STN EN13108-1: 2006/AC: 2008 a 
katalógovými listami asfaltov v poslednom znení

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Preprava predmetu zákazky z miesta výrobne do miesta dodania zabezpečí objednávateľ vlastnými dopravnými prostriedkami.

Z dôvodu zabezpečenia technických a kvalitatívnych vlastností tovaru, objednávateľ požaduje, aby vzdialenosť stacionárnej 
výrobne teplej obaľovacej zmesi dodávateľa bola v maximálnej vzdialenosti do 40 km od sídla spoločnosti v Žiari nad Hronom.

Dodávateľ sa zaväzuje dodržať zrnitosť tovaru ako v technickom popise 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.

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.   

Množstvo objednaného asfaltu (350 ton)predstavuje maximálne množstvo, ktoré plánuje obstarávateľ odobrať.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo odobrať menšie množstvo predmetu zákazky ako je množstvo uvedené v technickej 
špecifikácií. Odber bude realizovaný podľa potreby objednávateľa po dohode s dodávateľom do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.

Zmes bude odoberaná na základe čiastkových výziev(telefonicky, alebo e-mailom) v množstvách a termínoch podľa potreby 
objednávateľa. Odber vlastnými dopravnými prostriedkami objednávateľa.

Požaduje sa pri každom odbere vystavenie váženého lístka.

Splatnosť faktúr je do 30 kalendárnych dní po doručení faktúry. Objednávateľ neposkytuje zálohu.

Faktúry zasielať na adresu sídla objednávateľa uvedenú v zmluve, uvádzať číslo zmluvy Z 201......, ku ktorej sa faktúra viaže.

Dodávateľ vyfakturuje objednávateľovi, iba skutočne odobrané množstvo predmetnej zákazky v mesačných intervaloch na 
základe dodacieho listu.

Odber zmesi bude vykonávaný v pracovných dňoch a to od pondelka až do piatku v čase od 07,00 hod.-14,00 hod.

Nesplnenie požadovaných technických vlastností, uvedených v opisnom formulári má za následok odstúpenie od zmluvy 
podľa OPET. Taktiež nedodržanie, ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári sa 
bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok  a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
Objednávateľ neodoberie faktúry za predmet zákazky a vystaví negatívnu referenciu.    

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH aj bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Interval opakovaných plnení každý mesiac pri rámcovej dohode. Predmet zákazky bude odoberaný do 24 mesiacov od 
uzatvorenia rámcovej zmluvy.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Ulica: A. Dubčeka 380/45

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12
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3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: 1
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 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 18 090,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.04.2018 12:04:01

Objednávateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
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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