
Kúpna zmluva č. Z202122182_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Sídlo: E. M. Šoltésovej 1, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika
IČO: 00185213
DIČ: 2021107220
IČ DPH: SK2021107220
Bankové spojenie: IBAN: SK0656000000001415475002
Telefón: 0904933388

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 37/A, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 51424843
DIČ: 2120688922
IČ DPH: SK2120688922
Bankové spojenie: IBAN: SK7611000000002946052484
Telefón: +421905429913

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená 
Kľúčové slová: Soľ na posyp ciest voľne ložená
CPV: 34927100-2 - Soľ na posyp ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená 

Funkcia

Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená - vhodná na údržbu cestných komunikácií . Premyselná 
posypová soľ musí spĺňať kritériá Technického predpisu 9/2010 - Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - TP 
09/2010 / Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách/.

Rozsah frakcie: 5,00-0,2 mm 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - 
voľne ložená t 85

Obsah protispekacej prísady mg/kg 10 200

Bod tuhnutia °C -11,8° -17,1

Teplotný rozsah účinku posypového materiálu °C -1 -15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Vrátane dopravy na miesto plnenia (Banská Štiavnica). Termín dovozu dohodnúť do 48 hodín od uzavretia zmluvy. V prípade 
nesplnenia doby doručenia, odberateľ si vyhradzuje právo na pokutu vo výške 200,00 €.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.

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

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

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: Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
Ulica: E.M.Šoltésovej 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.11.2021 07:00:00 - 03.12.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: tona
Požadované množstvo: 85,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 600,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 920,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122182

V Bratislave, dňa 22.11.2021 10:38:07

Objednávateľ:
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122182


Zákazka


Identifikátor Z202122182


Názov zákazky Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/315939


Dodávateľ


Obchodný názov OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o.


IČO 51424843


Sídlo Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica, 97405, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 15.11.2021 13:43:56


Hash obsahu návrhu plnenia 2R7r/nf7bUXLpz/Oe7Z8+2QASFYk6PjxS/3NqOB3bXs=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 Posypová soľ s protispekacou prísadou
- voľne ložená


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
certifikát č. 0031-VUSAPL-2018.pdf (certifikát soľ)
Kontrolný protokol č. 0031-VUSAPL-2018-ZP-K01_2020.pdf (kontrolný protokol)
Protokol o skúške č. 749-2020.pdf (protokol o skúške)
Záverečný protokol č. 0031-VUSAPL-2018-ZP.pdf (záverečný protokol)










Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, držiteľ certifikátu ISO 9001



Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava



Geoanalytické laboratóriá



Referenčné laboratórium MŽP SR pre geológiu a ŽP



Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. fax: 053 4426096



PROTOKOL O SKÚŠKE



Počet výtlačkov : 3
Výtlačok číslo : 3



Objednávateľ : VÚSAPL, a.s., Novozámocká 179, 949 05 Nitra 5
Zodpov. prac.: Ing. Emília Košecká
Tel: 0907 738891
Fax: 037/651 3495
Objednávka : OVL-171/2020
Zákazka : 20-00814
Počet vzoriek : 1



Údaje o vzorkách :



Matrica : geologické materiály
Identifikácia matrice : "Priemyselná soľ NaCIs protispekacou prísadou"
Označenie : 48/2020



Výsledky skúšok
Ukazovateľ Lab.číslo- 20-008433 Rozšírená Medza Metóda



Označenie- 48/2020 neistota stanovenia
[%]



Jednotka
NaCI [%] 99,4 5 0,01 OA



Ka[Fe(CN)6] [mg/kg]
-



94,7 0,25 F



Rozšírená neistota : relatívna kombinovaná štandardná neistota s koeficientom pokrytia ks2
charakteristická neistota pre príslušný rozsah výsledkov analytického stanovenia.
Skúšobné laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšok.
SL nezodpovedá za dodané informácie zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.
Ak vzorku poskytol zákazník, výsledky skúšok sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.
Protokol o skúške môže byť bez súhlasu skúšobného laboratória reprodukovaný iba ako celok.



KOU uV,S.KA, Ajacaná|SNAS
TRYS Reg. No. 042/S-004



č. 749/2020
Skúška :



Subdodávka :



A - akreditovaná, N - neakreditovaná
SA- akreditovaná, SN - neakreditovaná
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Počet príloh : 0



Dátum prevzatia vzoriek : 10.11.2020
Dátum vykonania skúšok od : 10.11.2020



do: 26.11.2020
Dátum vydania protokolu : 26.11.2020



Vzorky odobral : objednávateľ
Miesto odberu :



Dátum odberu :



Metodický Typ
predpis skúšky



IP 10.2 A
JMAKO-310 N



Akreditácia laboratória alebo jeho protokol o skúške sám osebe neznamená v žiadnom prípade schválenie výrobku
orgánom udeľujúcim certifikáciu alebo akýmkoľvek iným orgánom.
Reklamovať výsledky laboratórnych skúšok možno do 30 dní od dátumu odoslania výsledkov zákazníkovi.
Akceptované a vybavované sú písomne podané žiadosti.



Popis skratiek :



AES-ICP atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou
OA odmerná analýza
F fotometria
IP interný predpis



Výsledky preskúmal a schválil : RNDr. Nováková JarmilaME
vedúca oddelenia anorganických analýz



Protokol o skúške schválil :



V ÚSTAVk
OSYo kú ORŤA>



D, k“



, M
VY ©A SKCSSA NOV“>



, Ákred HOVNA Č



RNDr. Findura Ľubomír
vedúci oddelenia prevádzkyáprípravy vzoriš













VÚSAPL,a.s. EB SNAS
Novozámocká 179, Poštový priečinok 59, 949 05 NITRA 5
IČO: 34 102 230, Tel. 00421 907 73 74 79, www.vusapl.sk Reg. No. 005/P.P-o11



CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU VÝROBKOV



CERTIFIKÁT
č. 0031/VUSAPL/2018



z 28. septembra 2018



VÚSAPL,a. s., Novozámocká 179, 949 05 Nitra S, Certifikačný orgán pre certifikáciu
výrobkov vydáva tento certifikát:



Typ výrobku: Priemyselná soľ NaCIs protispekacou prísadou



Žiadateľ: OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o.
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika



IČO: 51 424 843



Výrobca: ARTEMSOĽ,a. s.
Soledar, Donecká oblasť, Ukrajina



Týmto certifikátom



sa potvrdzuje zhoda



uvedeného typu výrobku s požiadavkami uvedenýmiv technickej špecifikácii výrobku:
s požiadavkami technickej špecifikácie:
„Technické podmienky TP 040 Používanie posypových materiálov na báze chloridu
sodného na pozemných komunikáciách, vydané Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR ako TP 09/2010 do 01. 07. 2016



v rozsahu vlastností:
obsah chloridu sodného NaCI, obsah nerozpustných látok vo vode, obsah vody, obsah síranov
(SO4“), obsah vápnika Ca, obsah horčíka Mg, obsah draslíka K, obsah železa Fe, obsah
ťažkých kovov (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn), obsah protispekacej prísady
hexakyanoželeznatanu draselného Ka[Fe(CN)s], bod tuhnutia zmesi - rozmrazovací účinok,
granulometria — zrnitosť.



Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu výrobku s technickou
špecifikáciou výrobcu sú uvedené v Záverečnom protokole č. 0031/VUSAPL/2018/ŽP zo dňa
28. 09. 2018, vydanom Certifikačným orgánom pre certifikáciu výrobkov, VÚSAPL, a.s.
Nitra. Žiadosť č. P/35/2018.
Pravidlá pre zaobchádzanie s certifikátom sú uvedené na druhej strane tohoto certifikátu.



Platnosťcertifikátu od: 28. 09. 2018 do: 28.09.2023



V Nitre 28. 09. 2018 še



Ing. Kaťafína Andočová
vedúca Odboru certifikácie výrobkov a inšpekcie



OCV-013-0118-V06
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Pravidlá pre zaobchádzanie s certifikátom:



L



I



Certifikát je platný na výrobky v rovnakom vyhotovení ako certifikovaný výrobok.
Držiteľ certifikátu je povinný plniť všetky podmienky, za akých mu bol certifikát vydaný.
Držiteľ certifikátu musí certifikačnému orgánu ihneď oznámiť všetky zmeny vo vzťahu k certifikovanému
výrobku, týkajúce sa organizácie, vyhotovenia výrobku, dokumentácie, alebo ak pri výrobe výrobku nastala
podstatná zmena v technológii výroby, výmena technologického zariadenia alebo zmenapri použití surovín
a polotovarov.
Reprodukovanie alebo použitie certifikátu na účely publikácie akéhokoľvek druhu, inzercie alebo pod. je
možné iba v celosti, inak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu certifikačného orgánu.Držiteľ certifikátu je povinný zaznamenávať a uchovávať všetky sťažnosti podané v súvislosti
s certifikovaným výrobkom, prijať a-dokumentovať prijaté opatrenia a tieto predkladať certifikačnému
orgánu pri dohľade.
Certifikačný orgán odoberie certifikát, ak sa ukade, Že
- Certifikát boi klamlivo a nesprávne použitý
- Výrobca nevedie zoznamsťažností a nerieši ich
pa: Výrobca vedome uviedol RODRENÁNA Baja v žiadosti a v podkladoch, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie



certifikátu :



NrpojČinnosti sapreukáže nezhoda PaBNNO1OSÍ
tí
ís pre diSpisárPočas na certifikáte



OCV-013-0118-V06













VÚSAPL,a.s. BI SNAS
Novozámocká 179, Poštový priečinok 59, 9429 05 NITRA 5
IČO: 34 102 230, Tel. 00421 907 73 74 79, www.vusapl.sk Reg. No. 005/P-011



CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU VÝROBKOV



Záverečný protokol č. 0031/VUSAPL/2018/ZP
o posúdení typu výrobku



Priemyselná soľ NaCIs protispekacou prísadou



Dátum: 28. 09. 2018
Rozdeľovník: 1 x žiadateľ



1x VÚSAPL Počet výtlačkov: 1



Výtlačok č.: 1



Počet strán: 5



Prílohy: uložené na OCVI-VÚSAPL



OCV-005-0118-V09
Poznámka: Reprodukovanie a rozmnožovanie ZP je možné iba v celosti, inak na základe súhlasu cert. orgánu.
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1. Základné údaje



Názov výrobku: Priemyselná soľ NaCIs protispekacou prísadou



Popis a použitie:
- Posypová soľ je kryštalická látka sivobielej farby, definovanej zrnitosti. Je zmesou



chloridu sodného (NaC]) a protispekacej prísady K4[Fe(CN)s] x 6 H2O.
- Výrobok je výrobcom určený na použitie ako posypová priemyselná soľ na zimnú údržbu



ciest a peších komunikácií.



Žiadateľ: OBCHOD S PALIVOMBBs.r.o.
Sládkovičova 37/A
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika



ICO: 51 424 843



Výrobca: ARTEMSOĽ, a.s.
Soledar
Donecká oblasť
Ukrajina



Žiadosťč.: P/35/2018 zo dňa 26. 09. 2018



Vzorka: dodaná k certifikácii 0046/VUSAPL/2015, dokumenty [3.3]



Dátum ukončenia certifikácie: 28. 09. 2018



2. Všeobecné údaje



Výrobok nie je legislatívou Slovenskej republiky určený na posudzovanie zhody certifikáciou.



V zmysle žiadosti č. P/35/2018 zo dňa 26. 09. 2018 prevzal VÚSAPL, a.s., Nitra, Certifikačný
orgán pre certifikáciu výrobkov akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou pod
reg. číslom 005/P-011, požiadavku na vykonanie certifikácie výrobku



Priemyselná soľ NaCIs protispekacou prísadou
výrobcu ARŤEMSOĽ, a.s., Soledar, Donecká oblasť, Ukrajina.



Pre certifikáciu bola použitá certifikačná schéma „2“ podľa interného metodického pokynu.
Pôvodná certifikácia na predmetný výrobok bola vykonaná dňa 02. 12. 2015
pod č. certifikátu 0046/VUSAPL/2015 (žiadosť P/45/2015) pre žiadateľa OBCHOD
S PALIVOM,s.r.o., IČO: 36 018 457. Držiteľ certifikátu dal súhlas na vydanie certifikátu
a použitie výsledkov skúšok pre nového žiadateľa OBCHOD SPALIVOM BB s.r.o.,
IČO S1 424 843.



i



OCV-005-0118-V09
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Certifikácia bola vykonaná na základe požiadavky žiadateľa podľa technickej špecifikácie:
„Technické podmienky TP 040 Používanie posypových materiálov na báze chloridu
sodného na pozemných komunikáciách, vydané Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR ako TP 09/2010 do 01. 07. 2016



v rozsahu vlastností:



s Obsah chloridu sodného (NaCl)
s» Obsah nerozpustných látok vo vode
s Obsah vody — vlhkosť pri 105 9C
a Obsah síranov (SO4“)
s Obsah vápnika Ca
s Obsah horčíka Mg
» Obsah draslíka K
a Obsah železa Fe
» Obsah ťažkých kovov (As, Pb, Cd, Cu, Hg, Zn)
s» Obsah protispekacej prísady hexakyanoželeznatanu draselného K4[Fe(CN)e]
a Bod tuhnutia zmesi — rozmrazovací účinok
s Granulometria - zrnitosť



3. Zoznam podkladov k vypracovaniu záverečného protokolu



Pri vypracovaní záverečného protokolu Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov akre-
ditovaný SNAS pod reg. č. 00S/P-011 použil nasledovný dokumentačný materiál:



3.1 Žiadosť č.P/35/2018 zo dňa 26. 09.2018



3.2 Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka
č. 33655/S



3.3 Udelenie súhlasu na vydanie certifikátu pre spoločnosť OBCHOD S PALIVOM BB
s.r.o, Banská Bystrica, IČO: 51424843 na výrobok podľa certifikátu
č. 0046/VUSAPL/2015 a na základe certifikačných výsledkov a vyhodnotení, vydal
OBCHOD S PALIVOM,s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 51 424 843, zo dňa 26. 09. 2018



3.4 Certifikát č. 0046/VUSAPL/2015, Záverečný protokol č. 0046/VUSAPL/2015/ZP
vydané dňa 02. 12. 2015, Kontrolný protokol č. 0046/VUSAPL/2015/ZP-KO1 2017
zo dňa 30. 10. 2017 av nich uvedené súvisiace protokoly o skúškach, vydal VUSAPL,
a.s., Nitra



Protokoly o skúškach:



3.5 Protokol o skúške č. 794/2015 zo dňa 26. 11. 2015, vydal Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, Spišská Nová Ves, ASL reg. č. 042/S-004



3.6 Protokol o skúške č. 678/2017 zo dňa 26. 10. 2017 vydal Štátny geologický ústav
Dionýza Stúra, Spišská Nová Ves, ASL reg. č. 042/S-004



Dokumenty sú uložené v registratúrnom sklade certifikačného orgánu.
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Na základe skúšok a výpočtov vykonaných v akreditovanom skúšobnom laboratóriu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Spišská Nová Ves reg. č. 042/S-004 na vzorke
dodanej k certifikácii aku kontrole, dokumenty [3.4], [3.5] a [3.6], výrobok dosahuje
vlastnosti uvedené v nasledujúcej tabuľke.



Tabuľka: Vlastnosti výrobku Priemyselná soľ NaCIs protispekacou prísadou



Pozadovaná Nameraná Vyhodno-Vlastnosť Jednotka|Metóda hodnota hodnota otTPO040



Obsah chloridu - odmerná š s



sodného NaCI [5] - analýza min. 98,0 98,5 vyhovuje



Obsah nerozpustných Ď SIN .



látok vo vode - 68 4752 mám. LA) 0,33 vyhovuje



Obsah vody (H:0) % gravimetria max. 2,00 0,27 vyhovuje
STN .: 2. oObsah síranov SO4 %



68 4752 max. 0,90 0,76 vyhovuje



Obsah CaCI: % inf. 0,36 0,40 vyhovuje
Obsah MecCI: % inf. 0,02 < 0,05 vyhovuje
Obsah KCI % inf. 0,012 0,04 vyhovuje
Obsah železa Fe mg/kg Ip max. 15 <10 vyhovuje
Obsah arzénu As mg/kg interný max. 0,10 <0,1 vyhovuje
Obsah olova Pb mg/kg red . max. 1,00 <1 vyhovuje
Obsah kadmia Cd mg/kg proop max. 0,10 <0,1 vyhovuje
Obsah medi Cu mg/kg max. 0,50 <0,5 vyhovuje
Obsah ortuti Ho mg/kg max. 0,01 <0,01 vyhovuje
Obsah zinku Zn mg/kg max. 0,50 <0,5 vyhovuje
Obsah protispekacej . v sj



prísady K4[Fe(CN)<]
mg/kg|fotometria (10 až 200) 14,4 vyhovuje



Bod tuhnutia zmesi
10 g soli/100 ml vody 3 STN v o -6,9
15 g soli/100 g vody



X úseo7d|AR) -11,8 vyhovuje
20 g soli/100 g vody -17,1 vyhovuje



> 5 mm: 4,0



Je > % hm. NE ONY 3,15-5 mm: 7,9iii Graľkosť oo ai, 0,8-3,15 mr: 18,3|vyhovuje
ôk v mm) p 0,16-0,8 mm: 57,0



<0,l16ómm 12,8



Obsah chloridu č odmerná a j



sodného NaCI 4] » analýza min. 28,0 o vyhovuje



> 5 mm: 3,4
PREN , % hm. NE Smery 3,15-5mm: 14,4aej (veľkosť | o |08-23,15 mm: 42,8|vyhovuje



ôk v mm)
Pp



0,16-0,8 mm: 36,6
<0,1l6mm 2,



Poznámka:
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5. Záver



Z výsledkov skúšok, meraní, zistení, posudzovaní a vyhodnotení uvedených v časti 4
vyplýva, že bola zistená zhoda vlastností typu výrobku



Priemyselná soľ NaCIs protispekacou prísadou



výrobcu ARTEMSOĽ, a.s., Soledar, Donecká oblasť, Ukrajina



s požiadavkami technickej špecifikácie:
„Technické podmienky TP 040 Používanie posypových materiálov na báze chloridu
sodného na pozemných komunikáciách, vydané Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR ako TP 09/2010 do 01. 07. 2016



v rozsahu vlastností:
obsah chloridu sodného NaCI, obsah nerozpustných látok vo vode, obsah vody, obsah síranov
(SO4“), obsah vápnika Ca, obsah horčíka Mg, obsah draslíka K, obsah železa Fe, obsah
ťažkých kovov (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn), obsah protispekacej prísady
hexakyanoželeznatanu draselného Ka[Fe(CN)es], bod tuhnutia zmesi - rozmrazovací účinok,
granulometria — zrnitosť.



V Nitre, dňa 28. 09. 2018



Vypracoval: Ing. EmíliaPreovi



Preskúmanie a rozhodnutie:
V zmysle preskúmania predchádzajúcich zistení a vyhodnotení dosiahnuté výsledky
zodpovedajú požiadavkám na vydanie certifikátu.



V Nitre, dňa 28. 09. 2018 -/
Ing. Katarína Andočová



vedúca Odboru certifikácie výrobkov a inšpekcie
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1. Základné údaje



Tento kontrolný protokol je protokolom z posúdenia zhody s certifikovaným typom výrobku:



Priemyselná soľ NaCI s protispekacou prísadou



Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov VÚSAPL,a. s., Novozámocká 179, 949 05 Nitra
S vykonal 1. kontrolu certifikovaného výrobku v súlade so zmluvou uzatvorenou pri certifikácii
č. 102/P/35/2018.



Popis a použitie:
Posypová soľje kryštalická látka sivobielej farby, definovanej zrnitosti. Je zmesou chloridu
sodného (NaCl) a protispekacej prísady K4[Fe(CN)s] x 6 HO.
Výrobok je výrobcom určený na použitie ako posypová priemyselná soľ na zimnú údržbu
ciest a peších komunikácií.



Žiadateľ: OBCHOD S PALIVOMBBs.r.o.
Sládkovičova 37/A
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika



IČO: 51 424 843



Výrobca: ARTEMSOĽ,a.s.
Soledar
Donecká oblasť
Ukrajina



Žiadosťč.: P/35/2018 zo dňa 26.09.2018



Certifikát č. 0031/VUSAPL/2018 zo dňa 28.09.2018 s platnosťou do 28.09.2023



Oznámenie o vykonaní 1. kontroly č. COCV/Fá/K32/2020 zo dňa 15.06.2020



Vzorka dodaná žiadateľom dňa 29.10.2020, evidenčné číslo 48/2020



Dátum ukončenia kontroly: 26.11.2020



Kontrolná činnosťk certifikátu č. 0031/VUSAPL/2018 bola vykonaná na výrobku



Priemyselná soľ NaCIs protispekacou prísadou



výrobcu ARŤTEMSOĽ, a.s., Soledar, Donecká oblasť, Ukrajina,



v súlade s podmienkami uvedenými v Záverečnom protokole č. 0031/VUSAPL/2018/ZP
a podľa technickej špecifikácie:



—o
|
ZAŇ ORGÁN ÚD(SZ
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„Technické podmienky TP 040 Používanie posypových materiálov na báze chloridu
sodného na pozemných komunikáciách“, vydané Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR (do 1. 7. 2016 TP 09/2010)
v rozsahu:
" overenie vlastnosti obsah NaCl na dodanej vzorke — dokument [2.4]
s posúdenie na základe prehlásenia držiteľa certifikátu o technológii výroby, o vstupných



materiáloch a informácie o reklamáciách — dokument [2.3]



2. Zoznam podkladov k vypracovaniu kontrolného protokolu



Pri vypracovaní kontrolného protokolu akreditovaný certifikačný orgán pre certifikáciu
výrobkov reg. č. 005/P-011 použil nasledovný dokumentačný materiál:



2.1 Oznámenie o vykonaní 1. kontroly zo dňa 15.06.2020 (COCV/Fá/K32/2020)



2.2 Certifikát č. 0031/VUSAPL/2018 zo dňa 28.09.2018 a Záverečný protokol
č. 0031/VUSAPL/2018/ZP zo dňa 28.09.2018 a súvisiace protokoly o skúškach,
vydal VUSAPUL, a.s., Nitra



2.3 Prehlásenie o technológii, použitých materiáloch a o reklamáciách žiadateľa OBCHOD
S PALIVOM BB s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 0S Banská Bystrica, Slovenská
republika zo dňa 29.10.2020



2.4 Protokol o skúške č. 749/2020 zo dňa 26.11.2020, vydal Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, Spišská Nová Ves, Akreditované skúšobné laboratórium
reg. č. 042/S-004



Dokumenty sú uložené v príručnej registratúre certifikačného orgánu.



3. Porovnanie výsledkov a vyhodnotenie



Na základe skúšok vykonaných v akreditovanom skúšobnom laboratóriu Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra, Spišská Nová Ves, reg. č. 042/S-004 podľa dokumentu [2.4], vzorka
predmetného výrobku dosahuje hodnoty nameraných vlastností ako je uvedené v tabuľke:



Tabuľka: Vlastnosti výrobku Priemyselná sob NaCI s protispekacou prísadou, podľa
dokumentu [2.4], vzorka č. 48/2020.



Požadovaná Nameraná Vyhodno-Vlastnosť Jednotka|Metóda hodnota hodnota peTPO040



IP 102Obsah chloridu ä ž p a



sodného NaCI
% odmerná min. 98,00 99,4 vyhovuje



L
analýza



Obsah protispekacej JMAKO - 5



prísady K4[Fe(CN)e] mg/kg Fatomelia (10 až 200,00) 94,7 vyhovuje



Poznámka: Namerané hodnoty, metódy merania, medze stanovenia, neistoty a stav akreditácie sú
uvedené v dokumente [ak ORGÁN DN



/ AV
< ko
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Držiteľ certifikátu svojím prehlásením [2.3] potvrdil, že:
— výrobok je vyrábaný z rovnakého materiálu a rovnakou technológiou ako výrobok



pri certifikácii
— počas platnosti certifikátu nebola na výrobok uplatnená žiadna reklamácia.



4. Záver



Z výsledkov posúdenia dodaných podkladov a vyhodnotení uvedených v časti 3. tohto
protokolu vyplýva, že bola zistená zhoda výrobku s certifikovaným typom výrobku



Priemyselná soľ NaCIs protispekacou prísadou



výrobcu ARŤEMSOĽ, a.s., Soledar, Donecká oblasť, Ukrajina s certifikovaným typom
a s požiadavkami technickej špecifikácie:



„Technické podmienky TP 040 Používanie posypových materiálov na báze chloridu
sodného na pozemných komunikáciách“, vydané Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR (do 1. 7. 2016 TP 09/2010



v rozsahu vlastností:
obsah chloridu sodného NaCI, obsah nerozpustných látok vo vode, obsah vody, obsah síranov
(SO4), obsah vápnika Ca, obsah horčíka Mg, obsah draslíka K, obsah železa Fe, obsah
ťažkých kovov (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn), obsah protispekacej prísady
hexakyanoželeznatanu draselného K4[Fe(CN)e], bod tuhnutia zmesi - rozmrazovací účinok,
granulometria — zrnitosť.



V Nitre, dňa 26.11.2020 Kiš, eo
Vypracoval: Ing. Emília Košecká, vedúca COCV



Preskúmanie a rozhodnutie: ý
Preskúmal: Ing. Danica Červinková, vedúca DCaS



V zmysle preskúmania predchádzajúcich zistení a vyhodnotení
certifikát č. 0031/VUSAPL/2018 zostáva v platnosti.



V Nitre, dňa 26.11.2020



peIng. Emília Košecká
vedúca Certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov
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