
Rámcová dohoda č. Z201722573_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 31609651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714
Číslo účtu: SK8711000000002928863013
Telefón: 0908 694 733

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ARBE s.r.o.
Sídlo: Pekná cesta 19, 83152 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36056553
DIČ: 2020065256
IČ DPH: 2020065256
Číslo účtu: SK98 1100 0000 00 26 2879 0502
Telefón: +421905868399

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ozvučenie tribún a zázemia z hlasovou signalizáciou požiaru.
Kľúčové slová: Zvuková technika, zvuk, hudba, audio, výkonný zosilňovač, mikrofón, hlasová signalizácia, 

výkon technika požiarnej ochrany, revízie, hasiaci prístroj, požiarný uzáver, hlásiče požiaru 
a drobný inštalačný materiál

CPV: 32342000-2 - Reproduktory; 92000000-1 - Rekreačné, kultúrne a športové služby; 
32342300-5 - Mikrofónové a reproduktorové sústavy; 32343100-0 - Nízkofrekvenčné 
zosilňovače; 32331300-5 - Prístroje na reprodukciu zvuku; 32350000-1 - Časti zvukových 
zariadení a videozariadení; 92370000-5 - Služby zvukového technika; 32341000-5 - 
Mikrofóny; 32340000-8 - Mikrofóny a reproduktory; 32344250-3 - Rozhlasové zariadenia; 
31213100-3 - Rozvodné skrine; 31111000-7 - Adaptéry; 31214000-9 - Rozvodne; 
31300000-9 - Izolované drôty alebo káble; 31321200-4 - Káble nízkeho a stredného 
napätia; 31321600-8 - Tienené káble; 31321700-9 - Signalizačné káble; 31330000-8 - 
Koaxiálne káble; 31340000-1 - Príslušenstvo izolovaných káblov; 31350000-4 - Elektrické 
vodiče na prenos údajov a reguláciu/riadenie; 35111000-5 - Protipožiarne zariadenia; 
35111400-9 - Požiarne únikové zariadenie; 35111500-0 - Protipožiarny systém; 
35113000-9 - Bezpečnostné inštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Poskytovanie služieb a tovarov na ozvučenie -HSP pomocou techniky objednávateľa

•
 

Komplexný výkon služieb technika požiarnej ochrany v súlade s § 9 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Esser VARIODYN® D1 Comprio ks 0 1

Esser Výkonový zesilovač 4XD250B ks 0 1

Esser Výkonový zosilovač 4XD125B ks 0 1
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Ručný mikrofón pre VARIODYN D1 Comprio ks 0 1

Káblová sada pre akumulátory 24 V DC -4XD125 ks 0 2

Bosch LB1‑UM20E‑D , 20W, EN54 ks 0 16

Bosch LB1‑UM50E‑D, 50W, EN54 ks 0 4

Držiak pre uchytenie reproduktorov na konštrukciu tribún ks 0 20

Tlačidlový hlásič červený ks 0 8

Esser Stropný reproduktor 3-6W , EN ks 0 22

Akku 12V 65A ks 0 1

Mixážny pult Soundcraft Signature 12 ks 0 1

Bezdrotové mikrofóny SENNHEISER EW135 ks 0 2

Multimediálny NTB – CD/USB/Flash ks 0 1

Prepojovacie káble kpl 0 1

Kábel N2XH 2x2,5 m 0 1 200

Kábel JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0.8 m 0 1 500

Rack 19“ závesný s PDU ks 0 1

Trasovací materiál pre poźiarne trasy ks 0 3 600

Drobný inštalačný materiál ks 0 1

Inžinierska činnosť ks 0 1

Školenia obsluhy kpl 0 1

Inštalácia kpl 0 1

Nastavenie systému ks 0 1

Projektová dokumentácia HSP kpl 0 1

Revízna správa a prvá funkčná skúška kpl 0 1

Prenájom plošiny deň 0 14

Dopravné náklady kpl 0 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Požiadavky  minimálne 10 ročná prax v oblasti ozvučovania hudobných akcií 
rôzneho žánru, digitál. a analóg. mix

Požiadavky aktívna znalosť AJ v oblasti hudba a hudobná a svetelná technika, 
ako aj IT znalosť v oblasti audio

Požiadavky servis a údržba techniky  raz štvťročne, mimo nákupu ND

Požiadavky potvrdenie o registrácii požiarnotechnického zariadenia

Požiadavky oprávnenie na projektovanie a inštalovanie požiarnotechnického 
zariadenia

Požiadavky osvedčenie na projektovanie alebo konštruovanie elektrických 
zariadení do 100V

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy  a inštalácie objednávateľ oznámi dodávateľovi miesto plnenia do 3 prac. dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

Plnenie zmluvy na základe písomných objednávok - čiastkové plnenie. Objednávky budú zaslané dodávateľovi minimálne 3 
dni pred plánovaným plnením.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov: a) neposkytnutie objednanej služby, b) neposkytnutie objednanej 
služby v požadovanej kvalite alebo rozsahu, c) omeškanie s poskytnutím objednanej služby.

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov: a) neuhradenia faktúry v lehote jej splatnosti, b) neposkytnutie 
súčinnosti, potrebnej pre poskytnutie objednanej služby.

Strana 2 z 4 



Uchádzač predložením svojej ponuky čestne vyhlasuje a zaručuje, že ním ponúkaný tovar je nový, nevystavovaný, 
nepoužívaný, v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám verejného obstarávateľa.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh v slovenskom jazyku na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy zaslať 
kontaktnej osobe e-mailom.

Plnenie predmetu zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v stanovenom rozsahu vykonať do 7 týždňov od uzavretia zmluvy, 
najneskôr však do 14.07.2017. Ak je to možné dodávateľ môže predmet zmluvy splniť, aj v kratšom termíne.

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 17:00 hod. Dodávateľ oznámi dodanie tovaru kontaktnej a 
určenej osobe objednávateľa minimálne 1 deň vopred, telefonicky alebo e-mailom. 

Nedodržanie termínu doručenia požadovaných dokumentov (najmä certifikátov a aktualizovaného rozpočtu jednotkovej ceny), 
nedodržanie požadovanej kvality tovaru alebo nedodanie tovaru v požadovanej lehote sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok. 

Dodávateľ je povinný predložiť podrobnú Cenovú kalkuláciu do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy, v ktorej uvedie: 
jednotkovú ceny bez DPH, jednotkovú ceny s DPH, cenu celkom bez DPH, cenu celkom s DPH, uvedie aj typ/označenie 
tovaru (obchodné označenie, značku / výrobcu). Celková cena za predmet zákazky/zmluvy v cenovej kalkulácii musí byť v 
súlade s celkovou cenou predmetu zmluvy, uvedenej v článku IV Zmluvy- Zmluvná cena.

Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu od Objednávateľa a povereného zástupcu Dodávateľa. 

Objednávateľ si po kontrole v prípade nedodržania technickej špecifikácie predmetu zákazky vyhradzuje právo vrátiť dodaný 
tovar na náklady dodávateľa a vystaviť negatívnu referenciu. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov, náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov, dodací list a evidenčné číslo Zmluvy. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť Dodávateľovi faktúru na dopracovanie, resp. opravu. Nová lehota splatnosti faktúry začína 
plynúť momentom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

Faktúra je splatná do 30 dní po jej doručení. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť 
takejto faktúry sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania 
fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa.

Fakturovaná suma bude uhradená na účet uvedený na faktúre, pod VS a KS uvedenými na faktúre. Objednávateľ neposkytuje
preddavky a ani zálohy. 

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar s vlastnosťami a kvalitou zodpovedajúcou opisu predmetu zákazky, podrobný popis v 
technických a špecifických vlastnostiach, musí byť dodržaný.V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú podmienku 
alebo ktorékoľvek ustanovenia uvedené v osobitných požiadavkách na plnenie, toto porušenie sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Opakované reklamácie kvality dodávaného tovaru považuje Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Uplatnením reklamácie sa rozumie záznam v dodacom liste, v ktorom Objednávateľ uvedie vady tovaru, ktorý neprevzal alebo 
odoslanie mailu na adresu Dodávateľa v prípade, ak sa reklamácia realizuje po prevzatí tovaru. Tieto osobitné zmluvné 
podmienky majú prednosť pred Všeobecnými zmluvnými podmienkami EKS. 

Nedodržanie uvedeného termínu plnenia, ktoré je v osobitných požiadavkách v bode 8, konkrétny dátum dodania a vrátane 
kompletného namotovania a spustenia najneskôr do 14.07.2017 sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

Dodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní. 
Objednávateľ upozorňuje dodávateľov na skutočnosť, že prijatím zákona č. 343/2015 Z. z. došlo k úprave podmienok 
týkajúcich sa osobného postavenia, ako aj úprave podmienok zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.V prípade 
pochybností objednávateľa je dodávateľ povinný na požiadanie objednávateľa v lehote určenej objednávateľom preukázať 
splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi podľa § 32 zákon č. 343/2015 Z.z.

Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, 
výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné 
plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi
riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.

Požadovaná záruka: min. 24 mesiacov podľa zákona. Cena a dodanie ozvučenia, musí byť vrátane dopravy na miesto 
plnenia.

Dodávateľ musí spĺňať normy, ktoré každý systém HSP spĺňa. Predovšetkým príslušné časti normy STN EN 54, ako aj staršia 
norma pre núdzové akustické systémy STN EN 60849. 

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Strana 3 z 4 



III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Ulica: A.Dubčeka 380/45

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: 1
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 18 400,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 0,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 18 400,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 19.05.2017 11:42:01

Objednávateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ARBE s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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