Rámcová dohoda č. Z201913026_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky, Slovenská republika
42337402
2023975107
SK2023975107
+421 376546135

Dodávateľ:
Obchodné meno:

TOVOCHEM spol. s r.o.

Sídlo:

Psotného 12, 91101 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

31428045

DIČ:

2020384289

IČ DPH:

SK2020384289

Číslo účtu:

SK7802000000000510349202

Telefón:

0905119311

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Hnojivá

Kľúčové slová:

hnojivá

CPV:

24440000-0 - Rôzne hnojivá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
24410000-1 - Dusíkaté priemyselné hnojivá; 24420000-4 - Fosforečné hnojivá

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Hnojivá

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Dusíkaté hnojivo s min. obsahom: 27 % dusíka a 4,1
% celkového MgO, 7% CaO celkového a 2 % CaO
vodorozpustného. Balenie 50,0 kg. Tomu zodpovedá
napr. LAV 27 % N.

kg

1700

2. Priemyselné hnojivo s min. obsahom dusíka 27%
.Granulát dusičnanu amónneho s jemne mletým
dolomitom, ktorého prítomnosť znižuje prirodzenú
kyslosť hnojiva. Hnojivo povrchovo upravené proti
spekaniu. Vápnik aj horčík vo forme uhličitanov
nerozpustných vo vode, pričom obsah CaO min. 7%
hmot. a vodorozpustného CaO 2% hmot. Pomer obsahu
dusičnanového a amoniakálneho dusíka 1 : 1. Balenie
Big Bag. Tomu zodpovedá napr. LAV 27 %,

t

14

3. Koncentrované dusíkaté hnojivo určené na základné
hnojenie pred sejbou alebo výsadbou a k prihnojovaniu
počas vegetácie. Celkový dusík ako močovinový N 46
%, biuret max. 0,6 %, balenie 25,0 kg, 50,0 kg. Tomuto
zodpovedá napr. Močovina 46 %.

kg

700
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Minimum

Maximum

Presne

4. Univerzálne dusíkaté hnojivo s min. obsahom dusíka
(N) 46%. Balenie Big-Bag. Tomu zodpovedá napr.
Močovina

t

5

5. Granulované dusíkaté hnojivo, ružový až hnedý,
povrchovo upravený granulát. N 26%. Z toho
amoniakálny (N) 18,5 %, dusičnanový (N) 7,5 %, Síra
ako (S) vodorozpustná 13,0 %. Obsah častíc (2 – 5 mm)
min. 90,0% Viaczložkové priemyselné hnojivo, dusík vo
forme amoniakálnej a nitrátovej a síra v síranovej forme
rozpustnej vo vode. Granulát ružovej až hnedej farby,
povrchovo upravený. Min. požiadavka na obsah:
celkového dusíka 26 %, amónneho dusíka 18,5 %,
dusičnanového dusíka 7,5 %, síry rozpustnej vo vode
13 %. balenie 25,0 kg. Tomu zodpovedá napr. DASA.

kg

250

6. Viaczložkové priemyselné granulované dusíkaté
hnojivo s obsahom celkového dusíka 26% a 13% síry
rozpustnej vo vode. Dusík vo forme amoniakálnej a
nitrátovej, síra vo forme síranovej rozpustnej vo vode.
Granulát ružovej až hnedej farby, povrchovo upravený.
Obsah celkového dusíka 26%, obsah amónneho dusíka
18,5%, obsah dusičnanového dusíka 7,5%, obsah síry
rozpustnej vo vode 13%. Balenie Big-Bag. Tomu
zodpovedá DASA

t

6

7. Číry až žltkastý roztok dusičnanu amónneho a
močoviny. Kvapalné hnojivo obsahuje min.: 30 %
dusíka, pomer amónneho, dusičnanového a amidického
dusíka je 1 :1 : 2, obsah celkového dusíka (N) 30
%hmot. obsah dusičnanového dusíka 7,5 % hmot.
obsah amoniakálneho dusíka 7,5 % hmot. obsah
močovinového dusíka 15,0 % hmot. obsah biuretu max.
0,2 % hmot. Balenie 20,0 l. Tomu zodpovedá napr. DAM
390

liter

260

8. Kvapalné hnojivo - roztok dusičnanu amónneho a
močoviny, obsah 30 % dusíka. Pomer amónneho,
dusičnanového a amidického dusíka je 1:1:2. Tomu
zodpovedá napr. DAM 390

t

4

9. Granulované hnojivo s min. obsahom 50% draslíka
ako K2O a 18% síry vo vodorozpustnej forme, max.
obsah chlóru: 1%. Balenie 25,0 kg. Tomu zodpovedá
napr. Síran draselný - granulovaný.

kg

500

10. Minerálne fosforečné hnojivo rozpustné vo vode,
potrebné na krytie fosforu v pôde ako fosforečnan
rozpustný v minerálnej kyseline ako P2O5 26 %,
Fosforečnan rozpustný v 2 % kyseline mravčej (55 % z
rozpustného v minerálnej kyseline) ako P2O5 min. 14,3
%, vápnik ako CaO 40 %, častice 2-5 mm min. 90,0 %,
častice pod 1 mm max. 3,0 %, častice nad 10 mm 0 %.
Balenie 25,0 kg. Tomu zodpovedá napr. Superfosfát
jednoduchý.

kg

600

11. Granulované viaczložkové hnojivo. Min. požadovaný
obsah: fosforu 52%, P2O5 –52 %, obsah dusíka 12%±
1,0 %, vlhkosť max 1%, granule 1-4 mm min.
95%,granule do 1 mm max. 3%, granule nad 6mm 0%.
Balenie 50,0 kg. Tomu zodpovedá napr. Amofos.

kg

1600

12. Granulované viaczložkové hnojivo s min. obsahom N
12% a P2O5 52 %. Balenie Big-Bag.Tomu zodpovedá
napr. Amofos

t

8

13. Kombinované dusíkaté hnojivo, komplexné hnojivo s
vyrovnaným obsahom účinných látok, min. požadovaná
účinná látka: obsah N 15 %, obsah P2O5 15 %, obsah
K2O 15 %. Balenie vrecované 50,0 kg. Tomu zodpovedá
napr. NPK 15-15-15.

kg

1100
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14. Viaczložkové priemyselné hnojivo s min. obsahom
celkového dusíka 15%, P2O5 15%, K2O 15%.
Granulované hnojivo dusík v dusičnanovej a
amoniakálnej forme, fosfor vo forme oxidu fosforečného
( P2O5 ) a draslík vo forme draselnej soli ( K2O ), obsah
celkového dusíka 15%, obsah celkového oxidu
fosforečného 15%, obsah celkového oxidu draselného
15%,obsah celkového SO4 8%. Balenie Big-Bag. Tomu
zodpovedá napr. NPK 15-15-15

t

18

15. Kombinované hnojivo, min. požadované zloženie:
14%N, 10%P2O5, 20%K2O+ 4%S. Balenie Big-Bag.
Tomu zodpovedá napr. NPK 14:10:20+4S

t

10

16. Kombinované hnojivo, min. požadované zloženie:
8%N, 24%P, 24%K, 9% S. Balenie Big-Bag. Tomu
zodpovedá napr.: NPK 8:24:24+9%S

t

16,5

17. Meďnaté hnojivo s min. obsahom Cu 300 g/l. Balenie
5,0 l. Tomu zodpovedá napr. CUPRAN SC.

liter

5

18. Organické hnojivo granulované; min. požadované
zloženie: obsah spáliteľných látok 75%; obsah
celkového dusíka 2,5 -3,0 %; celkový obsah P2O5
0,5-2,0 %; obsah K2O 1,5 %; pomer C:N 13: 1; pH (v
H2O) = 8,5. Balenie vrecia 30,0 l. Tomuto zodpovedá
napr. VEGET

kg

2400

19. Univerzálne komplexné kvapalné hnojivo s obsahom
základných a stopových rastlinných živín,rastového
stimulátora a vitamínu B1 Hnojivo ES (typ C-2.1.)
Balenie 5,0 l. Tomu zodpovedá napr.:NPKmikro SEDOS,
Florasin Herbavit

liter

30

20. Kyslé hnojivo min. požadovaný obsah: 97%
(NH4)2SO4 (N je 21% a S je 23 až 24%). Na
neutrálnych a alkalických pôdach je síran amónny
vhodný na hnojenie ku všetkým plodinám. Použitie: pri
príprave pôdy pred sejbou alebo vysádzaním plodín.
Síran amónny je biela až sivá kryštalická látka, ľahko
rozpustná vo vode. Zaraďuje sa medzi kyslé hnojivá.
Obsahuje min. 20,3% dusíka v čpavkovej forme a 24%
síry. Balenie: 1 bal/5,0 kg. Tomu zodpovedá napr. Síran
amónny.

kg

5

21. Prípravok určený na podporu rastu mladých rastlín,
tvorbu hlavného koreňa, zvýšenie výkonu fotosyntézy,
zvýšenie odolnosti voči stresom. Min. požadované
zloženie prípravku: obsah humínových látok min. 12,0%,
zmes aminokyselín min.5,0%, hodnota pH 7,0 - 8,0,
sušina min. 20,0%, obsah bóru min. 0,1%, obsah medi
min. 0,3%, obsah síry ako SO4, obsah molybdénu min.
0,2%. Balenie 1,0 l. Tomu zodpovedá napr. GALEKO
KOREN.

liter

4

22. Kvapalné listové hnojivo určené na listovú aplikáciu
ale aj na zálievku rastlín. Stopové prvky viazané vo
forme chelátu EDTA. Hnojivo neobsahuje chloridy.
Použitie v zeleninárstve, ovocinárstve, vinohradníctve,
okrasnom záhradníctve, pri pestovaní obilnín a pod.,
min. požiadavky na obsah: účinný rastový stimulátor –
heteroauxín. min. požadované zloženie: N-10%,
P2O5-9%, K2O-10,5%, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Fe. Balenie
5,0 l. Tomu zodpovedá napr. Harmavit špeciál

liter

185

23. Špeciálne kryštalické, vodorozpustné ES hnojivo,
min. pomer živín N-P-K (6-12-36) + 3 % Mg + 8 % S +
mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn. Balenie 1 kg. Tomu
zodpovedá napr. Kristalon jeseň;
6-12-36+Mg+S+mikroprvky.

kg

1

24. Dusíkaté hnojivo s min. pomerom živín: dusík (N)
18%, vápník (CaO) 50%, dusíkaté vápno obohacuje
pôdu o dusík a vápnik, Využíva sa na dezinfekciu pôdy
zvlášť proti hubovým chorobám a tým zabraňuje
nádorovitosti hlúbovín, výrazne ničí semená burín aj
vajíčka slimákov. Balenie 25 kg.Tomu zodpovedá napr.
Dusíkaté vápno – granulované.

kg

50
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25. Biominerálne hnojivo pre záhradné rastliny,
významnú zložku tvorí drtená rohovina. Hnojivo určené
predovšetkým na listovú ,hlubovú a koreňovú zeleninu.
Organicko-minerálne NPK hnojivo 9% N + 9% P2O5 +
9% K2O + 3% MgO. Balenie 1 kg. Tomu zodpovedá
napr. AgraBiomin hnojivo na zeleninu

kg

10

26. Organické hnojivo s vyváženým obsahom živín,
výborná využiteľnosť stopových prvkov, vysoký obsah
prírodných enzýmov rastových stimulátorov a vynikajúca
zúrodňovacia drobtovitá štruktúra. Min. požadovaný
obsah: humínových kyselín 6-18%, pH 6,5-7,5, celkový
dusík min. 2%, obsah fosforu min. 1,5%, obsah draslíka
2,0%, obsah vápnika 2,0%, horčík 0,5- 2,3%, železo 0,5
- 2,5%, vlhkosť 40-60%, bakteriálna flóra až 20mld.
užitočných baktérii na 1 g bio humusu. Balenie 20,0 l.
Tomu zodpovedá napr. VERMIKOMPOST HPM

liter

20

27. Výluh, organické hnojivo, tmavohnedý zakalený
roztok s tendenciou usadzovania a obsahom
príslušných živín. Tekutina je priehľadná , bez
sedimentov, bez zápachu. Obsahuje min.: N P K vápnik,
horčík ďalej enzýmy, aminokyseliny, antibiotiká a
užitočné mikroorganizmy. Má výrazný fungicídny
účinok. Živiny sú dodávané rastlinám v najprirodzenejšej
forme. Výluh je organické hnojivo, ktoré nemá žiadny
negatívny vplyv na životné prostredie. Balenie 20,0 l.
Tomu zodpovedá napr. VERMIHUMUS HPM - VÝLUH

liter

20

28. Listové kvapalné hnojivo-biostimulant, určený do
rastovej fázy s protistresovým účinkom. Odporúča sa v
priebehu celého vegetačného obdobia, od obdobia
presádzania, cez obdobie rastu, pučania, kvitnutia,
vývoju plodov až po zber. Taktiež sa používa na
prekonanie následkov stresových podmienok. Urýchľuje
rast a vývoj plodín a pomáha zotaveniu rastlín po
stresových situáciach ako je napr. sucho, krupobitie,
premáčaná pôda. Min. požadovaná účinná látka:
Aminokyseliny, voľné L - aminokyseliny, dusík 7%.
Balenie 1,0 l. Tomu zodpovedá napr. Tecamin max.

liter

1

29. Dolomitický vápenec granulovaný, balenie Big-Bag.
Tomu zodpovedá napr. Dolomitický vápenec.

t

16

30. Dusíkaté hnojivo s min. obsahom síry, 26% N, 13 %
S. Balenie Big-Bag. Tomu zodpovedá napr. Saletrosan
26% N, 13 % S.

t

25

31. Kombinované hnojivo, min. požadovaná účinná
látka: obsah N: 15 %, obsah P2O5: 15 %, obsah K2O:
15 %,balenie: 50 kg (nie big-bag), tomu zodpovedá napr.
NPK 15:15:15

kg

8000

32. Dusíkaté hnojivo, min. požadovaná účinná látka:
obsah celkového dusíka (N) 27 %, obsah amónneho
dusíka 13,5 %, obsah dusičnanového dusíka 13,5 %,
obsah oxidu horečnatého (MgO) nerozpustného vo vode
4,1 %,balenie: 50 kg (nie big-bag), tomu zodpovedá
napr. LAD 27 N %

kg

4000

33. Kyslé minerálne hnojivo, min. požadovaná účinná
látka: (NH4)2SO4, kde N je 21 %, S je 23 – 24 %,
balenie: 25 alebo 50 kg (nie big-bag), tomu zodpovedá
napr. síran amónny

kg

200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

19. Uiverzálne komplexné kvapalné hnojivo. Min.
požiadavky na zloženie:

Dusík (N)12,0 hmot%, resp. 157g v litri v amidickej (močovinovej)
forme, Fosfor (P2O5) 10,0 hmot.% resp.131 g v litri, výlučne vo
vodorozpustnej forme,

19. Uiverzálne komplexné kvapalné hnojivo. Min.
požiadavky na zloženie:

Draslík ( K2O) 11,6 hmot.%, resp. 152 g v litri vo forme
neobsahujúcej chloridy, mikroživiny : železo (DTPA-Fe), mangán
(EDTA-Mn), zinok (EDTA-Zn), bór, meď (EDTA-Cu), kobalt
(EDTA-Co) a molybdén,
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rastový stimulátor–auxín(kyselinu 3-indolyl–octovú, IAA), vitamín
B1, podporuje zakoreňovanie a rozvoj koreňového systému rastlín.
Balenie 5,0 l. Tomu zodpovedá napr.NPKmikro SEDOS, Florasin
Herbavit

19. Uiverzálne komplexné kvapalné hnojivo. Min.
požiadavky na zloženie:

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia (Položky č. 1-30. Piešťany, Borovce, Vigľaš Pstruša, p.č.31.-33. Michalovce)
Požaduje sa predložiť kontaktné údaje osoby oprávnenej vo veciach plnenia zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane zloženia preukazujúceho splnenie
všetkých požadovaných parametrov. Ak daná špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, dodávateľ je povinný
do 3 pracovných dní predložiť špecifikáciu, ktorá bude požiadavky spĺňať. Ak ani táto špecifikácia nebude zodpovedať
zadanej špecifikácii, vyhradzujeme si právo tovar neodobrať a od zmluvy odstúpiť.
Výsledkom kontraktačného postupu Trhoviska je Zmluva, ktorá má povahu Rámcovej dohody
Pri Rámcovej dohode – plnenie na základe Čiastkových výziev na plnenie (Objednávky)
Pri Rámcovej dohode – lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Objednávky na plnenie od Objednávateľa – do 5
pracovných dní
Objednávateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovarov tvoriacich predmet zmluvy, ani vyčerpať jeho
predpokladaný finančný objem. Celkové zakúpené množstvo predmetu zmluvy bude závisieť od finančných možností a
konečných potrieb objednávateľa
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok ekvivalentným
výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky,
ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej
značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
V prípade predloženia ekvivalentného tovaru, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu tovaru, ktorý
je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom vrátane dôkazov o ekvivalentnosti toho výrobku, ktorými sú
napr: skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody
vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie alebo technická dokumentácia výrobcu.
Položky č. 1, 15, 16 a 30 budú financované z projektu Rustwatch v rámci programu Horizont 2020
Objednávateľ stanovil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní predpokladanú hodnotu zákazky ako priemernú cenu z
predložených cenových ponúk oslovených hospodárskych subjektov na: 58 650,96 Eur bez DPH
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o predpokladaný rozsah predmetu zákazky a aj cena požadovaného tovaru sa môže meniť,
stanovuje sa predpokladaná hodnota tejto zákazky na predpokladaný rozsah predmetu zákazky ako maximálna hodnota =
celkový finančný limit na čerpanie Rámcovej dohody vo výške 65.000,00 EUR bez DPH na 1 kalendárny rok.
Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a
kupujúci je oprávnený postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok EKS.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Piešťany

Obec:

Piešťany

Ulica:

NPPC-VURV, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany a všetky jeho pracoviská; VUA,
Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
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3.2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
Jednotka:

počet položiek

Požadované maximálne
množstvo:

33,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 58 650,95 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 70 381,14 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.04.2019 11:08:01
Objednávateľ:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TOVOCHEM spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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