
Rámcová dohoda č. Z20218188_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika
IČO: 35555777
DIČ: 2021772544
IČ DPH: SK2021772544
Bankové spojenie: IBAN: SK6881800000007000409705SWIFTBICSP
Telefón: +421917626479

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrenská7 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
IČO: 31411851
DIČ: 2020391472
IČ DPH: SK2020391472
Telefón: 0918847217

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby a riedidlá
Kľúčové slová: Farby, riedidlá, emaily, laky, nátery, spreje, tvrdidlo, gumoasfaltový náter
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44810000-1 - Náterové farby; 44820000-4 - 

Laky; 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Farby a riedidlá

Funkcia

Nákup tovaru - farieb, náterov a riedidiel na kovové konštrukcie, motorové vozidlá, interiéry a exteriéry budov (ďalej spolu aj 
ako „tovar“ alebo „predmet plnenia“) vrátane dopravy do miest plnenia t. j.:

- farby na základné antikorózne nátery ocele určenej pre vnútorné i vonkajšie prostredie,

- farby na vrchné lesklé nátery priemyselných výrobkov, konštrukcií, strojov, nákladných automobilov a rôznych zariadení z 
kovu, dreva a iných materiálov,

- farby na  nátery stien v interiéroch vo farbe bielej i tónovanej do pastelových odtieňov,

- farby na omietky a sadrokartónové dosky vo vnútorných priestoroch,

- farby na nátery stien v exteriéri odolnej voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu,

- riedidiel určených na riedenie nitrocelulózových, syntetických, olejových náterových látok zasychajúcich na vzduchu, 
epoxidových a polyuretánových náterových látok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Farba základná, syntetická, určená na základný náter,
farba: biela, odtieň: 0100 liter 79 159

2. Farba základná, syntetická, určená na základný náter,
farba: sivá, odtieň: 0110 liter 355 710

3. Farba základná, syntetická, určená na základný náter,
farba: červená, odtieň: 0840 liter 195 390
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4. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: biela, odtieň: 1000 liter 54 109

5. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: sivá, odtieň: 1010 liter 147 295

6. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: sivá, odtieň: 1100 liter 236 473

7. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: sivá, odtieň: 1110 liter 150 300

8. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: čierna, odtieň: 1999 liter 169 338

9. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: hnedá, odtieň: 2880 liter 20 40

10. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: krém. svetlá, odtieň: 6050 liter 7 15

11. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: žltá, odtieň: 6200 liter 130 261

12. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: oranžová, odtieň: 7390 / RAL 2011 liter 139 278

13. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: červená, odtieň: 8140 liter 74 149

14. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: červená, odtieň: 8190 liter 37 74

15. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: zelená, odtieň: 5300 liter 22 45

16. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: modrá, odtieň: 4550 liter 172 344

17. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: modrá, odtieň: 4590 / RAL 5003 liter 92 185

18. Email syntetický vrchný, určený na vrchné konečné 
nátery, farba: modrá, odtieň: 4553 / RAL 5010 liter 97 195

19. Farba polyuretánová dvojzložková základná na kov, 
farba: biela, odtieň: 0100 liter 35 70

20. Farba polyuretánová dvojzložková základná na kov, 
farba: červená, odtieň: 0840 liter 42 85

21. Farba  polyuretánová dvojzložková vrchná na kov, 
farba: červená, odtieň: 8166 / RAL 3000 liter 25 50

22. Lak polyuretánový na parkety a drevo v interiéri, 
farba: bezfarebný liter 12 25

23. Farba  polyuretánová dvojzložková vrchná na kov, 
farba: žltá, odtieň: 6403 / RAL 1028 liter 60 120

24. Lak na drevo interiérový, akrylátový, vodou 
riediteľný, polomatný, farba: bezfarebný, balenie: 0,60 l liter 2 5

25. Lak na drevo interiérový, akrylátový, vodou 
riediteľný, polomatný, farba: bezfarebný, balenie: 2,50 l liter 2 5

26. Farba na drevo - penotvorný náter na zvýšenie 
požiarnej odolnosti, farba: biela, odtieň: 0100 kg 5 10

27. Farba akrylátová vodou riediteľná vrchná na drevo a 
kov, vhodná pre interiér i exteriér, matná, odtieň: 0216 liter 51 102

28. Farba akrylátová vodou riediteľná vrchná na drevo a 
kov, vhodná pre interiér i exteriér, lesklá, odtieň: 0216 liter 16 32

29. Lak na drevo nitrocelulózový, lesklý, farba: priesvitný liter 3 7

30. Biocídne napúšťadlo na drevo - impregnačný základ 
s fungicídnym a insekticídnym účinkom liter 16 32

31. Riedidlo do nitrocelulózových náterových látok liter 425 850

32. Riedidlo na riedenie syntetických náterových látok, 
zasychajúcich na vzduchu nanášaných striekaním liter 285 570
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33. Riedidlo na riedenie syntetických a olejových 
náterových látok na vzduchu, zasychajúcich 
aplikovaných natieraním

liter 447 895

34. Riedidlo na riedenie epoxidových dvojzložkových 
látok liter 110 220

35. Riedidlo do polyuretánových náterových látok liter 62 125

36. Tvrdiaca prísada do polyuretánových náterových 
látok liter 16 32

37. Tvrdiaca prísada do epoxidových náterových látok liter 12 25

38. Odhrdzovač - na starý náter kg 75 150

39. Základná epoxidová dvojzložková farba, farba: šedá,
odtieň: 0110 liter 16 32

40. Vrchná epoxidová dvojzložková farba pre interiér, 
farba: červená, odtieň: RAL 3000 liter 11 22

41. Technický benzín liter 492 985

42. Gumoasfaltový náter na ochranu podvozku, 
neprelakovateľný kg 130 260

43. Gumoasfaltový náter na ochranu podvozku 
prelakovateľný kg 122 245

44. Tekutý vosk na ochranu podvozku, do dutín liter 75 150

45. Sprej reflexný 400 ml, farby: červený, biely, žltý, 
zelený, oranžový, ružový ks 99 199

46. Sprej reflexný značkovací  500 ml , farby: modrý, 
žltý, zelený, oranžový, červený,  ružový, biely ks 65 131

47. Striebrenka na kov a výfuky - silikónová, odolná voči 
teplotám do 500°C, pololesklá, farba: strieborná, odtieň: 
0911, balenie: 0,75 l

liter 52 105

48. Striebrenka na kov a výfuky - silikónová, odolná voči 
teplotám do 500°C, pololesklá, farba: strieborná, odtieň: 
0911, balenie: 4,0 kg

kg 25 50

49. Farba na radiátory vrchná - vodou riediteľná, farba: 
biela, odtieň: 1000, balenie: 0,6 kg liter 11 22

50. Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, 
oteruvzdorný, farba: biela kg 207 415

51. Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, 
oteruvzdorný, tónovaný, farba: marhuľová, odtieň: 0718 liter 20 40

52. Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, 
oteruvzdorný, tónovaný, farba: žltá, odtieň: 0626 liter 2 5

53. Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, 
oteruvzdorný, tónovaný, farba: hráškovo zelená, odtieň: 
0509

liter 27 55

54. Farba akrylátová na fasády, riediteľná vodou, farba: 
oranžová, odtieň: RAL 2011 liter 50 100

55. Farba akrylátová na fasády, riediteľná vodou, farba: 
sivá, odtieň: RAL 7004 liter 50 100

56. Farba akrylátová na fasády, riediteľná vodou, farba: 
krémová, odtieň: RAL 9001 liter 75 150

57. Penetračný náter pod akrylovú farbu na fasády liter 72 145

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov od momentu uzavretia dohody.

2. Miesto plnenia - Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Michalovce, Trebišov.
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3. Dodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) k momentu uzavretia dohody.

4. Požadované doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky:

- podrobný rozpis ocenených položiek v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 vrátane uvedenia presných názvov (obchodných 
značiek) nacenených výrobkov a veľkosti ponúkaných balení potvrdený dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej 
konať v mene dodávateľa). V prílohe č. 1 musí byť ocenená každá položka vyšpecifikovaná objednávateľom.

- karta bezpečnostných údajov podľa zák. č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na 
trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a prílohy II -nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 
1907/2006/ES (REACH) v zmene nariadenia Komisie č. 830/2015/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 
1272/2008/ES (Chemická legislatíva REACH a CLP) na požadovaný tovar,

- technický list ponúkaného tovaru resp. porovnateľný doklad, v ktorom budú uvedené údaje o podmienkach skladovania, 
spôsobe likvidácie, bezpečnosti a hygiene pri práci a pokyny k aplikácii v slovenskom jazyku (popr. v českom jazyku),

- čestné vyhlásenie dodávateľa, že sa zaväzuje dodávať tovar od zmluvného dodávateľa – výrobcu, od ktorého predložil karty 
bezpečnostných údajov, čestné vyhlásenie musí byť potvrdené dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v 
mene dodávateľa).

5. Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží:

- elektronicky, t. j. prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok 
výberového konania", ktorým systém EKS informuje dodávateľa o výsledku výberového konania,

- s predmetom e-mailovej správy "SÚŤAŽ - Farby a riedidlá"

- vo forme farebne naskenovaných originálov vo formáte .pdf, .jpg,

- najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody prostredníctvom systému EKS.

6. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať výhradne nový, nepoužívaný a nepoškodený tovar vrátane dopravy do jednotlivých miest 
plnenia.

7. Dodávateľ prehlasuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia podľa tejto dohody, nie je zaťažený právami tretích osôb.

8. Objednávateľ požaduje dodávať tovar v týchto baleniach:

- farby syntetické základné, syntetické vrchné,  polyuretánové základné, polyuretánové vrchné a tekutý vosk na ochranu 
podvozku od 0,75 litra do 10 litrov,

- farby akrylátové fasádne a farby na zvýšenie požiarnej odolnosti od 5 litrov do 10 litrov,

- farby interiérové maliarske biele od 5 kg do 10 kg,

- farby interiérové maliarske tónované od 2 litrov do 5  litrov,

- farby akrylátové vodou riediteľné vrchné na drevo a kov, odhrdzovač - na starý náter od 0,6 litrov  do 3,0 litrov,

- nitrocelulózový lak na drevo požadujeme dodať v balení: od 0,75 litrov  do 1,0 litra,

- biocídne napúšťadlo na drevo - impregnačný základ, tvrdiace prísady, epoxidové farby základné, epoxidové farby vrchné a 
penetračný náter pod akrylátovú farbu od 1,0 litra do 5,0 litrov,

- všetky druhy riedidiel a technický benzín od 4,0 litrov do 5,0 litrov,

- gumoasfaltový náter od 1,0 kg do 5,0 kg.

9.  Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar nepoškodený, neotvorený  v ucelených baleniach v zmysle objednávky, zabalený v 
originálnych baleniach od výrobcu.

10. Objednávateľ požaduje, aby na každom obale výrobku bol štítok a inštrukcie výrobcu, číslo výroby (šarža) s uvedením roku
a mesiaca výroby a všetky údaje označujúce druh výrobku.

11. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude špecifikované v čiastkových písomných objednávkach, s uvedením 
druhu predmetu plnenia, jeho ceny, množstva a miesta dodania.

12. Ak dodávateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú celkovú zmluvnú cenu uvedie v zložení:-
navrhovaná celková zmluvná cena v EUR bez DPH,- sadzba DPH a výška DPH v EUR,- navrhovaná celková zmluvná cena v 
EUR vrátane DPH. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú zmluvnú cenu s DPH a na skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke (Rozpise ocenených položiek - Príloha č. 1).

13. Jednotkové ceny ocenených položiek musia zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesta plnenia vrátane 
jeho naloženia a vyloženia, prepravných nákladov, balenia, ako aj všetky ostatné náklady spojené s plnením predmetu 
zákazky dodávateľom.

14. Lehota dodania tovaru:

14.a) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky 
dodávateľovi,

14.b) v prípade emailovej komunikácie sa za deň doručenia objednávky považuje deň prijatia e-mailu od odosielajúcej 
zmluvnej strany.
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14.c) nedodržanie tohto termínu považuje objednávateľ za podstatné porušenie dohody.

14.d) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod. Ďalej sa 
zaväzuje, že oznámi kontaktnej osobe objednávateľa uvedenej na objednávke telefonicky alebo formou elektronickej pošty 
(email) predpokladaný čas doručenia minimálne 1 deň vopred.

15. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu prípadných vád tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení, pričom oznámenie vád
(reklamácia) musí byť vykonané písomne. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). Reklamáciu 
možno uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný deň.

16. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto dohody, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní 
od nahlásenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný objednávateľovi oznámiť 
odmietnutie uznania vady v uvedenej 5-dňovej lehote. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar 
prevziať v mieste dodania na vlastné náklady.

17. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných STN, EN STN a právnych predpisov SR počas záručnej 
doby v trvaní do dňa exspirácie uvedeného na obale tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru 
objednávateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú.

18. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi tovar s dátumom  výroby nie starším ako 6 mesiacov (pri záruke na 
výrobok 24 mesiacov) ku dňu jeho dodania. V prípade nedodržania tejto lehoty má objednávateľ právo takýto tovar neprevziať 
a požadovať náhradné plnenie v lehote do 2 (dvoch) pracovných dní.

19. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody:

19.a) nedodržanie lehoty dodania tovaru,

19.b) nedodržanie kvality dodaného tovaru,

19.c) nedodržanie zmluvných jednotkových cien,

19.d) nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uvedených 
v bode 4. Osobitné požiadavky na plnenie vrátane nepredloženia vzorky,

19.e) nepredloženie prílohy č. 1 v rozsahu požadovanom objednávateľom, t. j. na všetky položky vyšpecifikované 
objednávateľom,

19.f) nesplnenie podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) alebo f) ZVO k momentu uzavretia dohody.

20. Súčasťou rámcovej dohody sú Obchodné podmienky elektronického trhoviska v aktuálnom znení.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Príloha č. 1 - Podrobný rozpis ocenených položiek.xlsx Príloha č. 1 - Podrobný rozpis ocenených položiek.xlsx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
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: súbor
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000
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3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 46 275,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 55 530,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 04.05.2021 14:08:01

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

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