
Rámcová dohoda č. Z201722552_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: JOLUS s. r. o.
Sídlo: 47, 90846 Unín, Slovenská republika
IČO: 44673728
DIČ: 2022810592
IČ DPH: SK2022810592
Číslo účtu: SK8683300000002200546074
Telefón: 0948173619

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Oceľové profily-výroba, dodávka a montáž oceľovej konštrukcie, schodiska a zábradlia.
Kľúčové slová: Výroba a montáž oceľového schodiska, vypálenie plechov, spojovací materiál, syntetický 

základný náter, podlahové rošty a výroba zábradlia. Dodávka celej oceľovej konštrukcie a 
schodiska. 

CPV: 14622000-7 - Oceľ; 44200000-2 - Konštrukčné výrobky; 44172000-6 - Plechy (stavebné); 
44170000-2 - Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so stavebnými materiálmi; 44334000-0 -
Profily; 44330000-2 - Tyče, prúty, drôty a profily používané v stavebníctve; 44112120-5 - 
Profilové diely; 44532400-2 - Oceľové koľajnicové spojky; 44192000-2 - Iné rôzne stavebné
materiály; 44810000-1 - Náterové farby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie a schodiska.

•
 

Výroba, dodávka a montáž spočíva -na oceľové schodište, vypálenie plechov, spojovací materiál, syntetický základný
náter, výroba podlahových roštov, výroba schodiskových stupňov a výroba zábradlia.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Dodávka a montáž 
oceľového schodiska - podľa priloženej statiky, žiarovo 
zinkované

kg 0 1 760,00

SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Povrchová úprava 
práškovým lakovaním oceľového zábradlia na schodisko
vo farbe RAL 7015

m2 0 105,00

SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Dodávka a montáž 
podlahových roštou typ SP 30 oko 34,3x38,1 žiarovo 
zinkované - podľa priloženej statiky

m2 0 33,50
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SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Dodávka a montáž 
schodiskových stupňov DIN 24531 typ SP 30 žiarovo 
zinkované - podľa priloženej statiky

ks 0 33,00

SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Dodávka a montáž 
zábradlia podľa priloženej dokumentácia, žiarovo 
zinkované a osadenia do betónovej kapsy 300x300 mm

ks 0 105,00

SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Dodávka a montáž 
oceľového schodiska - podľa priloženej dokumentácie, 
žiarovo zinkované

kg 0 3 725,00

Dodávka - Preglejka vodovzdorná fóliovaná drsná 
15x1440x2000, farba podľa výberu RAL m2 0 265,00

Dodávka - Profil dutý 60x60x4 kg 0 1 725,00

Dodávka - Plech slza formát 3x1000x2000 mm kg 0 4 626,00

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Dodávka a montáž 
oceľového schodiska - podľa priloženej statiky, žiarovo 
zinkované

Dodávka spočíva ( Výroba oceľového schodiska podľa priloženej 
statiky, vypálenie plechov, spojovací materiál, žiarovo zinkované a 
príslušenstvo) Montáž spočíva ( Montáž oceľového schodiska)

SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Povrchová úprava 
práškovým lakovaním oceľového zábradlia na schodisko
vo farbe RAL 7015

Povrchová úprava práškovým lakovaním oceľového zábradlia na 
schodisko vo farbe RAL 7015

SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Dodávka a montáž 
podlahových roštou typ SP 30 oko 34,3x38,1 žiarovo 
zinkované - podľa priloženej statiky

Dodávka spočíva ( Výroba podlahových roštou typ SP30 oko 
34,3x38,1 žiarovo zinkované ), Montáž spočíva ( Montáž 
podlahových roštou )

SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Dodávka a montáž 
schodiskových stupňov DIN 24531 typ SP 30 žiarovo 
zinkované - podľa priloženej statiky

Dodávka spočíva ( Výroba schodiskových stupňov DIN 24531 typ 
SP 30 žiarovo zinkované ), Montáž spočíva ( Montáž 
schodiskových roštou  )

SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Dodávka a montáž 
zábradlia podľa priloženej dokumentácia, žiarovo 
zinkované a osadenia do betónovej kapsy 300x300 mm

Dodávka spočíva ( Výroba zábradlia podľa priloženej 
dokumentácie žiarovo zinkované ), Montáž spočíva ( Montáž 
zábradlia do betónovej kapsy 300x300 mm aj s výkopom a 
úpravou terénu )

SLUŽBA A DODÁVKA - SO00 - Dodávka a montáž 
oceľového schodiska - podľa priloženej dokumentácie, 
žiarovo zinkované

Dodávka spočíva ( Výroba oceľového schodiska podľa priloženej 
dokumentácie, vypálenie plechov, spojovací materiál, žiarovo 
zinkované a príslušenstvo) Montáž spočíva ( Mon. oceľ. schod.) 
vrát. diel.dok

Dodávka - Preglejka vodovzdorná fóliovaná drsná 
15x1440x2000, farba podľa výberu RAL

rozmer tabule 15x1440x2000 - presné delenie, farba tmavohnedá, 
hrúbka fenolovej fólie 120 g/m2., protišmyková

Dodávka - Profil dutý 60x60x4 profil z ocele materiál S235JR, 

Dodávka - Plech slza formát 3x1000x2000 mm profil z ocele materiál S235JR, hrúbka materálau 3/5 mm, formát 
1000x2000 mm, 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a inštalácie na miesto plnenia.

Vyžaduje sa predložiť časový harmonogram na plnenie predmetu zmluvy, tiež dodávateľ je povinný predložiť do 3 pracovných 
dní od uzavretia Zmluvy podrobný aktualizovaný rozpočet-s uvedením cien (jednotkových, bez DPH, s DPH) jednotlivých 
tovarov uvedených v technickej špecifikácii tak, aby celková cena zodpovedala cene uvedenej v Zmluve-nesmie vysúťaženú 
cenu prekročiť.

Dodávateľ je povinný pred realizáciou vykonať vlastné zameranie na vlastné náklady k predmetu zákazky.Dodávateľ sa 
zaväzuje dodávať tovar s vlastnosťami a kvalitou zodpovedajúcou opisu predmetu zákazky. 

Objednávateľ požaduje poskytnúť na schodište zo zábradlím 2 ročnú záručnú dobu podľa zákona. Záručná lehota na predmet 
plnenia začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpisu preberacieho protokolu a odovzdania predmetu zákazky. 

V prípade poškodenia schodištia, alebo zábradlia po nahlásení, vykonanie obhliadky a opravy do 3 pracovných dní.

Zmluvná cena zahŕňa dodávku, výrobu a montáž oceľového schodištia a zábradlia - materiálov a prác na predmet zákazky.
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Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po potvrdení preberacieho protokolu a po odstránení všetkých vád uvedených v 
preberacom protokole. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry do sídla objednávateľa. Faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných zákonov a to číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum splatnosti,
množstvo tovaru, práce, cenu za jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka za vykonávanie diela.

Požadujeme zadať cenu za tovar zaokrúhlením maximálne na dve desatinné miesta v rozpočte, a aj vo faktúre. Objednávateľ 
preddavky ani zálohy neposkytuje.

K faktúre žiadame priložiť dodací list a montážny list. Fakturácia bude po ukončení prác, respektíve ukončením všetkých prác 
a podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní, potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a prevzatí diela 
oboma zmluvnými stranami.

Plnenie predmetu zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v stanovenom rozsahu vykonať do 4 týždňov od uzavretia zmluvy, 
dodávateľ môže predmet zmluvy splniť, aj v kratšom termíne ak bude možné.

Objednávateľ si v prípade nedodržania zmluvných podmienok vyhradzuje právo, kedykoľvek odstúpiť od zmluvy.Nedodržanie 
požiadaviek Objednávateľa uvedených vo funkčnej alebo technickej špecifikácii predmetu zákazky alebo v osobitných 
požiadavkách na plnenie sa požaduje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ je povinný pre potreby plnenia dohody zaslať objednávateľovi meno a priezvisko kontaktnej osoby, kontaktný e-mail
a kontaktný telefón do 3 dní od uzatvorenia Rámcovej dohody.

Objednávateľ si žiada od dodávateľa doložené certifikáty na výrobu a na požadované práce, ktoré budú použité pri realizácii 
diela. Dodávateľ doručí potrebné certifikáty do 3 dní od uzavretia zmluvy. Nedoručenie certifikátov sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy.

Dodávateľ je povinný tovar dodávať len v pracovných dňoch v čase od 6:30 hod do 17:00 hod, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. V prípade omeškania Dodávateľa s dodaním tovaru má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo 
uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné sankcie. Dodávateľ je povinný najneskôr pri prevzatí tovaru Objednávateľom odovzdať 
Objednávateľovi všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady stanovené v 
Zmluve.

Ku každej faktúre musí byť zároveň priložený dodací list potvrdzujúci prevzatie tovaru Objednávateľom alebo príslušné 
prepravné doklady a v prípade dovozu tovaru z tretích krajín (t. j. z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie) aj 
colné vyhlásenie na prepustenie tovaru.

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. 

Ak bude Dodávateľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona 
č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Objednávateľ neuhradí Dodávateľovi sumu DPH 
uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí Objednávateľ Dodávateľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za 
príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre bola v lehote splatnosti uhradená daňovému 
úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

Množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané množstvá počas trvania Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať 
za obdobie trvania Zmluvy maximálne množstvo, resp. menšie množstvá, ako sú uvedené v technickej špecifikácii, max. však 
do výšky celkovej zmluvnej ceny, ktorú nesmie prekročiť. Počas trvania Zmluvy si Objednávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, príp.
zmeniť druh tovaru v rozsahu predmetu obstarávania a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmluvný finančný 
objem tejto Zmluvy počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenený.

Zmluvné strany sa dohodnú, že v prípade, ak Objednávateľ nevyčerpá celkovú cenu predmetu Zmluvy počas účinnosti 
Zmluvy, Dodávateľ sa zaväzuje neuplatňovať si žiadne sankcie.

Nepredloženie, ktoréhokoľvek dokladu alebo nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na predmet zákazky bude 
objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ môže: a) ukončiť s 
dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti; b) vystaviť 
dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS a taktiež na UVO. Tieto osobitné zmluvné podmienky majú prednosť pred 
Všeobecnými zmluvnými podmienkami EKS.

Dodávateľ dodá materiály na základe objednávky do 5 dní od jej doručenia. Objednávky sa budú zasielať mailom na adresu 
Dodávateľa, prípadne poštou na ich uvedenú adresu. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať len ten tovar, ktorý bol Objednávateľom podľa dodacieho listu skutočne prevzatý. Dodací 
list podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa (t. j. osobou, ktorá zaslala Dodávateľovi Objednávku) bude prílohou 
každej faktúry. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku 
každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

Nový, doposiaľ nepoužitý materiál.

Podklady a prílohy potrebné k výrobe materiálu a prácam k predmetu zákazky, obrázky viď zavesené ako prílohy k dielu.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

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: 23 050,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 27 660,00 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 11:38:01

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

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

Strana 4 z 4 


		2017-05-19T11:38:01+0200
	EKS PDF PODPIS




