
Kúpna zmluva č. Z202115314_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Sídlo: Štúrova 147, 94965 Nitra, Slovenská republika
IČO: 35960736
DIČ: 2022074186
IČ DPH: SK2022074186
Bankové spojenie: IBAN: SK5702000000003265444751
Telefón: 0376512750

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DOPRA - VIA, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 82656 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00684422
DIČ: 2020316639
IČ DPH: SK2020316639
Telefón: 0243331256

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent  ( rok 2021 )
Kľúčové slová: asfaltová emulzia, spojovací náter, spojovací nástrek
CPV: 44113700-2 - Materiály na opravu ciest; 44113800-3 - Materiály na úpravu povrchu ciest; 

44113600-1 - Bitúmen a asfalt; 44113900-4 - Materiály na údržbu ciest; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent

Funkcia

Kationaktívna rýchloštiepna asfaltová emulzia na opravy ciest prostredníctvom  tryskovej metódy zariadením TURBO 5000

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Obsah asfaltu % , mm 64 67

Štiepiteľnosť - 110 195

Zvyšok na site 0,5 mm % , mm ≤ 0,5

Viskozita alebo čas výtoku cez otvor 2 mm pri 40 oC s 15 70

Viskozita alebo čas výtoku cez otvor 4 mm pri 40 oC s 5 70

skladovatenosť týžden 6

Priľnavosť k referenčnému kamenivu - ≥ 75

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

emulzia C65B4 musí spĺňať všetky technické požiadavky
stanovené v STN EN 13 808 a Katalógových listoch emulzií a zálievok 1/2014

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia, Nitra - 60 ton, Levice - 59 ton, Nové Zámky - 30 ton, Komárno - 15 ton, Topoľčany - 40 
ton.

Pri dodaní bude predmet zákazky prečerpaný z prepravného vozidla dodávateľa do nádob objednávateľa.

Dodávka bude realizovaná na základe piatich čiastkových objednávok po 5 tonách asfaltovej emulzie, v termíne podľa 
požiadavky objednávateľa. Dodávateľ je povinný túto požiadavku rešpektovať.

Interval opakovaných plnení cca každý mesiac na základe objednávok z jednotlivých stredísk.

Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ( STN EN ISO 9001:2009/ISO 9001:2008).

Uchádzač predloží platný certifikát asfaltovej emulzie vydaný slovenskou skúšobňou originál, alebo overenú kópiu, alebo 
predloží certifikát vnútropodnikovej  kontroly vydaný notifikovanou osobou a vyhlásenie zhody podľa normy EN 13808:2005.

Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva ( STN EN ISO 14001:2005 / ISO 14001:2005 ).

Fakturácia mesačne na základe dodacieho listu potvrdeného objednávateľom.

Splatnosť faktúr :  do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

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 7 dní od uzavretia zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres:
Obec:

Ulica: Štúrova č. 147 Nitra, Bešeňovská cesta 2 Nové Zámky, Nádražný rad 27, Levice, Bašta IV 
Okružná cesta Komárno, Pod Kalváriou 2003 Topoľčany

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.07.2021 07:00:00 - 29.07.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: tona
Požadované množstvo: 204,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 74 868,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 89 841,60 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.
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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 23.07.2021 10:38:02

Objednávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
DOPRA - VIA, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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