
Rámcová dohoda č. Z201730974_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: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Sídlo: Pražská 9, 94911 Nitra, Slovenská republika
IČO: 50111990
DIČ: 2120201182
IČ DPH: SK2120201182
Číslo účtu: SK7311110000001158780005
Telefón: +421917882421

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup elektroinštalačného materiálu.
Kľúčové slová: Elektroinštalačný spotrebný materiál- káblové žľaby, závitová tyč, spojka kĺbová, nosník 

žľabu a GS profil.
CPV: 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 31300000-9 - Izolované drôty alebo káble; 

31210000-1 - Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov; 
31320000-5 - Elektrické rozvodné káble; 31321200-4 - Káble nízkeho a stredného napätia; 
44321000-6 - Káble; 44164310-3 - Rúry a príslušenstvo (spojky); 44320000-9 - Káble a 
súvisiace výrobky; 44322000-3 - Príslušenstvo ku káblom; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nového elektroinštalačného materiálu na miesto plnenia.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Káblový žľab 54/400 mm drôtený ks 0 361

Káblový žľab 62/50 plechový perforovaný s integrovanou
spojkou + veko ks 0 100

Káblový žľab 50/50 drôtený m 0 100

Káblový žľab 100/50 drôtený m 0 50

Káblová chránička kopoflex 63 m 0 500

Káblová chránička kopoflex 90 m 0 500

Káblová chránička kopoflex 40 m 0 500

Sada spájacieho príslušenstva ks 0 10

Strana 1 z 4 



GS profil 3 000 ks 0 41

Závitová tyč 8 x 1 000 ks 0 82

Spojka klbová 50 ks 0 20

Spojka žľabu ks 0 140

Nosník žľabu 50 ks 0 100

Nosník žľabu 100 ks 0 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ je povinný predložiť podrobnú Cenovú kalkuláciu do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy, v ktorej pre jednotlivé 
položky uvedie: jednotkové ceny bez DPH, jednotkové ceny s DPH, cenu celkom bez DPH, cenu celkom s DPH a v prípade ak
dodávateľ ponúka ekvivalentný výrobok, 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.

Celková cena predmetu zmluvy a jednotkové ceny za jednotlivé položky obsahujú všetky náklady dodávateľa spojené s 
plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy (balenie, doprava na miesto plnenia, 
vykládka do určených priestorov v miestach plnenia). Celková cena a jednotkové ceny v cenovej kalkulácii budú zaokrúhlené 
maximálne na dve desatinné miesta.

Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov. Dodávateľ nebude účtovať žiadne ďalšie 
náklady súvisiace so zákazkou. Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záručnú dobu minimálne 2 roky odo dňa dňa prevzatia 
tovaru. V prípade,že výrobca poskytuje na dodaný tovar dlhšiu záručnú dobu, dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi 
túto dlhšiu záručnú dobu. Informácia o dlhšej záručnej dobe sa musí nachádzať v dodacom liste.

Dodávateľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi kontaktné údaje osoby 
zodpovednej za riadne plnenie predmetu zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa. 

Objednávateľ požaduje, aby bol objednaný tovar dodaný do 24  hodín od zaslania emailovej, alebo telefonickej objednávky. 
Plnenie sa uskutoční v pracovné dni (pondelok až piatok ) v pracovnom čase objednávateľa (6:30 - 14:30 hod ).

K plneniu zmluvy dôjde na základe písomnej objednávky objednávateľa, v ktorej objednávateľ určí presné množstvo a druh 
tovaru z objednávkového formulára, ktoré mu má dodávateľ kompletne dodať. 

Úhrada na základe objednávky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia zálohovej platby. 
Cena za skutočne dodaný predmet zmluvy bude uhradená jednorazovo na základe dodávateľom vyhotovenej a doručenej 
faktúry na osobný účet. 

Prílohou faktúry bude kópia dodacieho listu potvrdená povereným pracovníkom objednávateľa.Splatnosť faktúry je najneskôr 
do 30 dní odo dňa jej doručenia na základe objednávky objednávateľa. Zálohy objednávateľ neposkytuje.

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.

Nepredloženie dokladov pre ukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o 
verejnom obstarávaní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a s možnosťou 
využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Objednávateľ upozorňuje, že dodávateľ musí byť v zmysle § 32 ods. 1 písm. e), f.) zákona o verejnom obstarávaní oprávnený 
dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. V prípade pochybností objednávateľa je dodávateľ povinný na požiadanie 
objednávateľa v lehote určenej objednávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e), f.) 
zákona o verejnom obstarávaní. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

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. 

Cena materiálu musí byť vrátane dopravy na miesto plnenia.

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.
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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.

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.

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

Nedodržanie, ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári alebo v Zmluve sa bude 
považovať za podstatné porušenie povinnosti Dodávateľa.

Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť množstvo obstarávaného tovaru, tj. objednať väčšie alebo menšie množstvo 
jednotlivých položiek ako predpokladané minimálne a maximálne množstvá s ohľadom na celkovú maximálnu cenu plnenia.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Názov Upresnenie

2.5 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 3.1, 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: 6 310,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 6 310,00 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.
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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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.06.2017 09:40:01

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

Dodávateľ:
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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