
Rámcová dohoda č. Z201814471_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: Prenájom autožeriav, vysokozdvižný vozík, kombinované kladivo, montážna plošina kĺbová,
montážna plošina nožnicová, zváracia technika a prenájom náradia.

Kľúčové slová: Prenájom služby na autožeriav 8 ton, 55 ton, montážnu plošinu do 12 m-18 m, montážna 
plošina nožnicová do 12 m, kombinované kladivo z obsluhou-vodičom. Prenájom 
zváračskej techniky a prenájom náradia.

CPV: 60182000-7 - Prenájom priemyselných vozidiel s vodičom; 34142000-4 - Žeriavové 
automobily a terénne vyklápacie nákladné automobily; 60181000-0 - Prenájom nákladných 
vozidiel s vodičom; 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre 
konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 45510000-5 - Prenájom žeriavov s 
obsluhou; 60183000-4 - Prenájom dodávkových vozidiel s vodičom; 60100000-9 - Služby 
cestnej dopravy

Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Prenájom autožeriav, vysokozdvižný vozík, kombinované kladivo, montážna plošina kĺbová, 
montážna plošina nožnicová, zváracia technika a prenájom náradia.

Funkcia

Prenájom služieb pre oceľovú konštrukciu vrátane kvalifikovanej obsluhy, dopravy na miesto. Prenájom služby Autožeriav, 
montážna plošina kĺbová-nožnicová, vysokozdvižný vozík, kombinované kladivo a prenájom náradia-brúska uhlová a 
magnetická vŕtačka.

Služba spočíva s dodaním obsluhy - cca 8 hodín denne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Prenájom služby - Autožeriav 55t ( napr. Felbermayr 
LTM1055 - 55t alebo ekvivalent ) mhod. 1 250

Prenájom služby - Autožeriav do 8t ( napr. V3S-AD8 
alebo ekvivalent ) mhod. 1 350

Prenájom služby - Montážna plošina kĺbová do 12 m ( 
napr. GENIE GS alebo ekvivalent ) mhod. 1 230
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Prenájom služby - Montážna plošina kĺbová do 18 m ( 
napr. GENIE GS alebo ekvivalent ) mhod. 1 230

Prenájom služby - Montážna plošina nožnicová do 12 m 
( napr. GENIE GS alebo ekvivalent ) mhod. 1 230

Prenájom nákladnej prepravy s návesom do 12t km 1 450

Prenájom služby - Vysokozdvižný vozík nosnosť 2t-3,5t (
napr. DESTA alebo ekvivalent ) mhod. 1 280

Prenájom náradia - Kombinované kladivo - TE 50-AVR ( 
napr. Hilti alebo ekvivalent ) týždeň 1 16

Prenájom náradia - Kombinované kladivo - TE 
60-ATC/AVR ( napr. Hilti alebo ekvivalent ) týždeň 1 16

Prenájom zváracej techniky - MinarcTig Evo 200 MLP ( 
napr. KEMPII alebo ekvivalent ), Počet 5 KS týždeň 1 80

Prenájom náradia - Brúska uhlová 150mm - AG230-20D 
(napr. HILTI alebo ekvivalent ), Počet 3 KS týždeň 1 48

Prenájom náradia - Brúska uhlová 150mm - 
AG125-19SE  (napr. HILTI alebo ekvivalent ), Počet 4 
KS

týždeň 1 64

Prenájom náradia - Magnetická vŕtačka M18 
FMDP-502C  (napr. Milwaukee alebo ekvivalent ), Počet 
2 KS

týždeň 1 32

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prenájom služby - Autožeriav 55t ( napr. Felbermayr 
LTM1055 - 55t alebo ekvivalent ) vrátane kvalifikovanej obsluhy, dopravy na miesto

Prenájom služby - Autožeriav do 8t ( napr. V3S-AD8 
alebo ekvivalent ) vrátane kvalifikovanej obsluhy, dopravy na miesto

Prenájom služby - Montážna plošina kĺbová do 12 m ( 
napr. GENIE GS alebo ekvivalent )

vrátane kvalifikovanej obsluhy, dopravy na miesto a nákladov na 
spotrebu a servis

Prenájom služby - Montážna plošina kĺbová do 18 m ( 
napr. GENIE GS alebo ekvivalent )

vrátane kvalifikovanej obsluhy, dopravy na miesto a nákladov na 
spotrebu a servis

Prenájom služby - Montážna plošina nožnicová do 12 m 
(napr. GENIE GS alebo ekvivalent )

vrátane kvalifikovanej obsluhy, dopravy na miesto a nákladov na 
spotrebu a servis

Prenájom nákladnej prepravy s návesom do 12t vrátane ( prepravy 15 km - nakládky 2 hod, vykládky 2 hod )

Prenájom služby - Vysokozdvižný vozík nosnosť 2t-3,5t  
(napr. DESTA alebo ekvivalent )

vrátane kvalifikovanej obsluhy, dopravy na miesto a nákladov na 
spotrebu a servis

Prenájom náradia - Kombinované kladivo - TE 50-AVR  
(napr. Hilti alebo ekvivalent ) vrátane dodania

Prenájom náradia - Kombinované kladivo - TE 
60-ATC/AVR ( napr. Hilti alebo ekvivalent ) vrátane dodania

Prenájom zváracej techniky - MinarcTig Evo 200 MLP ( 
napr. KEMPII alebo ekvivalent ), Počet 5 KS

zváranie Zváranie TIG a MMA, funkcia pulzného režimu, vrátane 
dodania

Prenájom náradia - Brúska uhlová 150mm - AG230-20D 
(napr. HILTI alebo ekvivalent ), Počet 3 KS vrátane dodania

Prenájom náradia - Brúska uhlová 150mm - 
AG125-19SE  (napr. HILTI alebo ekvivalent ), Počet 4 
KS

vrátane dodania

Prenájom náradia - Magnetická vŕtačka M18 
FMDP-502C  (napr. Milwaukee alebo ekvivalent ), Počet 
2 KS

vrátane dodania

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia v meste objednávateľa, aj s obsluhou -vodičom.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
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Počet hodín prenájmu priemyselných vozidiel s vodičom je určený na účely vyhodnotenia ponúk. Fakturácia sa bude 
realizovať na základe skutočného objemu hodín prenájmu priemyselných vozidiel s vodičom.

Presnú adresu objektu na vykonávanie strojových prác a zodpovedného pracovníka, ktorý to bude mať na starosti s ktorým 
bude dodávateľ komunikovať, upresní objednávateľ po uzavretí zmluvy do 3 dní.

Cena musí zahŕňať všetky potrebné náklady na prevádzku a použitie vozidla vrátane pohonných hmôt a prevádzkových 
náplní,náklady vozidla aj s obsluhou v celkovej konečnej maximálnej sume uvedenej v obchodovaní bez DPH. Požaduje sa 
predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH a aj bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne 
sadzby DPH do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.

Objednávateľ požaduje dodržiavanie všetkých potrebných zákonných ustanovení súvisiacich s prevádzkou motorových 
vozidiel ako BOZP, STK, EK, spôsobilosť obsluhy na výkon.

Dodanie strojov s obsluhou v pracovných dňoch, pondelok-piatok v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod. Objednávateľ požaduje 
dodanie pracovných strojov na miesto výkonu práce do maximálne 24. hodín od telefonického nahlásenia zodpovednej osobe.

Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej 
doručenia dodávateľa.

Nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky objednávateľa sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok.

Cena za vykonávanie prác je záväzná počas celého trvania rámcovej dohody.

Názov Upresnenie

Obdobie prenájmu  priemyselných 
vozidiel s obsluhou od 16.04.2018 do vyčerpania rámcovej zmluvy

Cenová ponuka sa predkladá za 
obdobie 12 mesiacov

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

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 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 58 999,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 70 798,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.04.2018 12:08:00

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 


		2018-04-06T12:08:01+0200
	EKS PDF PODPIS




