
Rámcová dohoda č. MAGTS2200177

RÁMCOVÁ DOHODA 
č. MAGTS2200177

uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v súlade s § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) a s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

(ďalej len „Dohoda“)

Zmluvné strany :

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava, štatutárny zástupca: 
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, v zastúpení: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora, na základe rozhodnutia 
primátora č. 36/2021 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov, 
IČO:00 603 481, bankové spojenie (IBAN):' ,, číslo účtu (IBAN):

(SWIFT): , emailový kontakt:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

CITY STONE DESIGN s.r.o., sídlo: Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, zastúpenie: Ing.Dušan Malárik, konateľ, zápis:OR 
OS Trnava, odd.:Sro, vložka č. 16346/T, IČO: 47978929, IČ DRH: SK2024163130, DIČ: 2024163130, bankové spojenie:

, číslo účtu (IBAN): 1 i, emailový kontakt: i

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Táto Dohoda sa uzatvára ako výsledok zadávania nadlimitne) zákazky podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“) na predmet „Výroba a dodávka bratislavskej 
dlažby“ ■ časť 1 a časť 2, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 24/2022 zo dňa 27.01.2022 pod značkou 6341 — MST.

Článok I 
Predmet Dohody

1. Predmetom Dohody je „Výroba a dodávka bratislavskej dlažby“ ■ časť 1 a časť 2 bližšie špecifikovaný v Prílohe 
č. 1 -  Opis predmetu Dohody (ďalej len ako „Dielo“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.

2. Podrobná cenová špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č. 2 Cenník, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a Zhotoviteľovi za Dielo zaplatiť dohodnutú cenu 

vo výške a spôsobom určeným v tejto Dohode.

Článok II 
Vykonanie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto Dohode. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto Dohody aj prostredníctvom 
subdodávateľov, ktorých Objednávateľ vopred písomne odsúhlasí. Zhotoviteľ v takomto prípade zodpovedá 
Objednávateľovi za vykonanie Diela prostredníctvom subdodávateľov tak, ako keby Dielo realizoval sám.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo kvalitne, riadne a úplne, v dojednanom mieste a čase plnenia, v stanovenej 
špecifikácii a rozsahu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Dohode, v zmysle pokynov Objednávateľa, v súlade 
s ponukou predloženou v procese verejného obstarávania.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo sa považuje za vykonané, ak je riadne ukončené v celom rozsahu podľa tejto 
Dohody a požiadaviek Objednávateľa, a to dňom jeho prevzatia Objednávateľom od Zhotoviteľa na základe 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, písomne odsúhlasenom oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Protokol 
o odovzdaní a prevzatí Diela“).

4. Predmet Dohody bude vykonávaný na základe čiastkových objednávok vyhotovených Objednávateľom. Objednávka 
bude obsahovať najmä, nie však výlučne:
a) stručný popis vykonania časti Diela;
b) lehotu na vykonanie časti Diela;
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a) je pri vykonaní Diela viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré vypiývajú z tejto Dotiody;
b) S3 zaväzuje vykonať Dielo s maximálnou odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite a množstve,

spôsobom a v lehote uvedenej v tejto Dohode, resp. v objednávke;
sa zaväzuje pri vykonaní Diela predchádzať škodám na majetku Objednávateľa a na majetku iných osôb,

d) vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom Diela v zmysle podmienok
stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitativne a iné podmienky realizácie Diela. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami 
a kompetenciami k tomu, aby uzavrel túto Dohodu a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce;

e) sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dni odo dňa zistenia.
Objednávateľovi prípadné omeškanie s vykonaním Diela. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený, nie 
však povinný, dohodnúť so Zhotoviteľom osobitný postup;

f  má právo na poskytnutie objektívne nevyhnutnej súčinnosti zo strany Objednávateľa spočívajúce najmä, nie
však výlučne, v poskytnutí potrebných konzultácii a ďalších materiálov (podkladov), ktoré má Objednávateľ
k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu Diela;

g) má právo na úhradu ceny za Dielo podľa tejto Dohody;
h) ak Objednávateľ zisti, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ 

oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ vykonal Dielo riadnym spôsobom. V pripade, že tak Zhotoviteľ neurobí 
ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na to Objednávateľ poskytol, je Objednávateľ oprávnený 
okamžite odstúpiť od tejto Dohody. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka,

) Zhotoviteľ je povinný predložiť Dielo na schválenie a s povinnou certifikáciou bližšie špecifikovanou
v Prílohe 1. -  Opis predmetu dohody.

2. Objednávateľ:
a) sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi objektívne nevyhnutnú súčinnosť pri plnení predmetu Dohody; ide najmä, 

nie však výlučne, o poskytnutie potrebných konzultácii a ďalších materiálov (podkladov), ktoré má 
Objednávateľ k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu Diela,

b) sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo.

Článok VI 
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ spini svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením a jeho odovzdaním
Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

2. V prípade, že pri odovzdávaní a prevzatí Diela podľa samostatného zadania budú Objednávateľom zistené vady,
ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, Objednávateľ Dielo neprevezme, o čom spíše zápis, ktorý bude obsahovať 
najmä popis zistených vád, spôsob a lehotu ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať 
za neúspešné. Ak v dôsledku toho dôjde k prekročeniu lehoty na vykonanie Diela podľa tejto Dohody, bude Zhotoviteľ 
v omeškaní s odovzdaním Diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie Diela a vyzvať Objednávateľa na 
začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení vytýkaných vád.

Článok VII 
Prevod vlastníckeho práva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonané Dielo je vlastníctvom Zhotoviteiä až do dňa podpísania Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami. Dovtedy môže Objednávateľ použiť odovzdané Dielo na 
dohodnutý účel iba so súhlasom Zhotoviteľa.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na 
Objednávateľa dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami.

Článok VIII 
Zodpovednosť za škody

1. Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej Zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej 
povinnosti, vyplývajúcich z tejto Dohody.

2. V prípade vzniku škody porušením povinnosti vyplývajúcich z tejto Dohody ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá 
Zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

3. Zmluvné strany sa dohodil, že Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi skutočne vzniknutú škodu aj v prípade, 
že v dôsledku jeho zavlnenia došlo zo strany Objednávateľa k odstúpeniu od tejto Dohody.

4. Ak pri spätnej kontrole budú zistené nedostatky alebo pochybenia ktorejkoľvek Zmluvnej strany pri preberacom 
konaní a vzniknutá finančná alebo Iná škoda na strane Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať 
kompenzáciu od Zhotoviteľa ako náhradu vzniknutej škody vo forme vykonania predmetu Diela podľa pokynov
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organizácie, prevádzky, ekonomiky, obchodu, výroby, know-how a informáciách, o ktorých sa Zmiuvná strana dozvie 
v súvislosti so spracovanim dát Objednávateľa. Informácie takto získané sa zaväzujú nezneužiť, ako aj neumožniť 
prístup k týmto informáciám, a to aj po skončení účinnosti tejto Dohody. Zmluvné strany v tejto súvislosti 
preukázateľným spôsobom upozornia svojich zamestnancov na trestnoprávne, občianskoprávne, pracovnoprávne a 
iné dôsledky, vyplývajúce z porušenia tejto Dohody.

2. Za dôverné informácie chránené podľa tohto článku sa nepovažuje informácia a/alebo dokument, ktorý je v dobe 
svojho zverejnenia verejne známy, alebo ktorý je verejne dostupný alebo sa stal verejne dostupným bez zavinenia 
Zmluvnej strany, alebo ktorý bol zverejnený v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, záväzným nariadením alebo 
rozsudkom, na požiadanie súdu alebo iného, v zmysle zákona na to oprávneného subjektu.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane dát, ochrane 
osobných údajov, obchodnému tajomstvu, ako aj iné právne predpisy, ktorými je viazaný Objednávateľ.

4. Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia aj po uplynutí doby platnosti Dohody, a to až do doby, kedy 
sa tieto informácie stanú verejne známymi.

Článok XII 
Ukončenie Dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dohodu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
b) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná a/alebo vyčerpaním finančného limitu stanoveného v Článku III

bode 1. Dohody;
c) písomným odstúpením v súlade s Dohodou, ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo platného zákona

o verejnom obstarávaní;
d) písomnou výpoveďou Objednávateľa bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.
2. Odstúpenie od Dohody nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Dohody druhej 

Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody.
3. Odstúpením od Dohody nezanikajú práva a povinnosti dohodnuté touto Dohodou k častiam Diela dodaným bez vád 

pred odstúpením od Dohody.
4. Odstúpenie od Dohody sa nedotýka už vzniknutého nároku na náhradu škody vzniknutého porušením Dohody.

Článok XIII 
Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť podľa tejto Dohody je možné doručovať:
a) osobne,
b) poštou alebo kuriérom,
c) elektronicky prostredníctvom emailu.

2. Pre doručovanie sa použijú kontaktné údaje Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Dohody. V prípade akejkoľvek 
zmeny kontaktných údajov určených na doručovanie písomnosti na základe tejto Dohody sa Zmluvná strana 
zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dni od kedy zmena nastane, písomne 
informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená 
druhej Zmluvnej strane.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa na účely tejto Dohody považuje za doručenú
a) dňom jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná
b) dňom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo uplynutím úložnej lehoty na

pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel;
c) dňom zaslania na emailovú adresu druhej Zmluvnej strane.

Článok XIV 
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli mať
vplyv na riadne plnenie tejto Dohody.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ v lehote najneskôr do jedného (1) mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto
Dohody predloží Objednávateľovi poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, 
predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami 
s dojednaným poistným plnením do výšky 100 000 € (slovom päťdesiat tisíc eur). Nepredloženie takejto zmluvy v 
dojednanej lehote sa pre účely tejto Dohody bude považovať za porušenie zmluvných povinnosti s možnosťou 
odstúpenia od Dohody.

5





Rámcová dohoda č. MAGTS2200177

dostane Objednávateľ, (2) dve vyhotovenia Zhotovíte!'.
6. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasiedujúcim po dni jej zverejnenia v Centráinom registri zmiúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o siobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov.

7. Zmiuvné strany vyhiasujú, že si Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeii, uzatvárajú ju siobodne, nie v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhiasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

8. Neoddeiitei’nou súčasťou tejto Dohody sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 -  Opis predmetu Dohody
Príloha č. 2 -  Cenník
Príloha č. 3 -  Zoznam subdodávateľov
Príloha Č.4 -  Technická špecifikácia

., . 1 7 -05- 2022
v Bratislave, dna:.................  V Bratislave, dňa:.................
Objedná v a t^  Zhotoviteľ:

Hlavné mesto SR Bratislava CITY STONE DESIGN i.r.o.
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor Ing.Dušan Malárik, konajteľ

v zastúpení ^
ing. Tatiana Kratochvilová 
1. námestníčka primátora
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Technické vlastnosti Charakteristika

Betónová dlažba
Musí byť funkčne plnohodnotná, objednávateľ požaduje dodávku plne 

certifikovanej dlažby podľa nižšie špecifikovaných noriem.

Zabránenie mechanickému 
poškodeniu

Každá betónová dlaždica musí byť zabezpečená proti poškodeniu priprevoze 
aj pri skladovaní a to takým spôsobom/materiálom, ktorý zabráni jej 

poškriabaniu, poškodeniu alebo Inému znehodnoteniu.

Funkčnosť
Výrobok musí byť kompletný, plne funkčný, vyrobený v požadovaných 

parametroch.

Certifikát k použitým materlálom- 
cement

Certifikát pôvodu výroby (lokálne zdroje EIJ).

Certifikát k použitým materiálom- 
kamenlvo

Certifikát pôvodu výroby (lokálne zdroje EÚ).

Normy a Nariadenia Výrobok musí spĺňať všetky normy a nariadenia platné v SR a EÚ

Tolerancia rozmerová tvarov v zmysle normy STN EN 1339, čl. 5.2

Uhlopriečka v zmysle normy STN EN 1339, čl. 5.2

Vzhľad nášlapnej 
plochy v zmysle normy STN EN 1339 bez trhlín a odlupovania

Pevnosť v ťahu priehybe v zmysle normy STN EN 1339, označenie T min. 4,0 MPa

Lomové zaťaženie v zmysle normy STN EN 1339, trieda 30, označenie 3 min. 3,2 kN

Odolnosť proti poveternostným 
vplyvom (mrazuvzdornosť pripoužiti 

soľného 
roztoku)

v zmysle normy STN EN 1339, čl. 5.3.2, strata hmotnosti: trieda 3, 
označenie D

Odolnosť protlobrusovaniu v zmysle normy STN EN 1339, čl. 5.3.4, strata hmotnosti: trieda 4

Odolnosť proti 
šmyku v zmysle normy STN EN 1339, čl. 5.3.5

Ďalšie osobitné požiadavky;

pred objednaním dodávky betónovej dlažby je potrebné predložiť na schválenie navrhovaný typ vrátane dokumentov 
vyplývajúcich z ustanovení zákona o stavebných výrobkoch, 

doprava na miesto plnenia podľa pokynov Objednávateľa, miesto plnenia je objekt:
Areál Čierny les, Slovnaftská, 821 05 Ružinov,
betónová dlažba musí byť plne funkčná a vyskúšaná, betónová dlažba, resp. jej funkčnosť musí byť Zhotoviteľom 

plne garantovaná,

Zhotoviteľ zabezpečí vykládku ním dovezenej dlažby na miesto plnenia,

Zhotovlteľ zabezpečí dodanie tovaru na europaletách, ktoré ostávajú v majetku Objednávateľa,

Objednávateľ požaduje, aby jednotlivé množstvá podľa čiastkovej objednávky boli vždy z jednej šarže, kvôli rovnakej 
farebnosti výrobku/diela,

Zhotoviteľ je povinný predložiť na základe výzvy Objednávateľa výrobné výkresy k predmetu zákazky za účelom 

konzultácie pred začatím sériovej výroby,

Zhotoviteľ po uplynutí lehoty na vystavenie objednávky predloží na výzvu Objednávateľa 5 typov dlažby s návrhom 
farebností zadanej v podkladoch k verejnému obstrávaníu. Objednávateľom určený typ dlažby s vyhovujúcou 
farebnosťou bude konečný a bude určovať celkovú farebnosť predmetu zákazky. Predložené typy dlažieb s návrhom 

konečnej farebnosti budú započítané do celkového zmluvného plnenia na základe preberacieho protokolu.



martina.kubalova
Obdĺžnik



Názov zákazky; „Nákup bratislavskej dlažby- časť 2“

Uchádzač; CITY STONE DESIGN s.r.o.,
Adresa sídla: Areál IN VEST 1179,927 03 Šaľa
IČO: 47978929
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Položka počet m2 Jednotková cena v 
eur bez DPH

Celková cena v 
eur bez DPH

Celková cena 
v eur s DPH

Dlažba vzorovaná vzor 1 1437,5 42,3 60 806,25 72 967,5

Dlažba vzorovaná vzor 2 1437,5 42,3 60 806,25 72 967,5

Dlažba vzorovaná vzor 3 1437,5 42,3 60 806,25 72 967,5

Dlažba vzorovaná vzor 4 1437,5 42,3 60 806,25 72 967,5

Dlažba bez vzoru s hladkým 
povrchom

5750 30,3 174 225 209 070

Dlažba bez vzoru s 
dodatočnou povrchovou 

úpravou
5000 35,0 175 000 210 000

Celková cena za celý predmet zákazky pre časť 2, 592 450 710 940

Popis Položka

Lehota na vystavenie prvej objednávky (v kalendárnych 
dňoch) 30

Lehota dodania čiastkového plnenia (v kalendárnych 
dňoch)

60

Platca/neplatca DPH (nehodiace sa preškrtnite)

1 7 -DS- 2022
v  Bratislave, dňa......................

meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej 
konať za uchádzača
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Rámcová dohoda č. MAGTS2200171

Príloha Č.4 
Technická špecifikácia

ár

30

ať

íte
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