
Rámcová dohoda č. Z201847070_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: HOKEJ - SPORT CZ s.r.o.
Sídlo: Nepasice 109, 50346 Třebechovice pod Orebem , Česká republika
IČO: 25916165
DIČ: CZ25916165
IČ DPH: CZ25916165
Číslo účtu: CZ3801000000358038990237
Telefón: +420495592933

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka a montáž hokejových mantinelov s príslušenstvom.
Kľúčové slová: Hokejový mantinel, nadstavba ochranných skiel, hráčske lavice, trestné lavice a časomiery, 

hokejové bránky vrátane sietí, lavičky pre hráčov, opláštenia mantinelu, ochrana siete a 
oceľové konštrukcie pre zavesenie sieti.    

CPV: 37450000-7 - Vybavenie na vonkajšie a halové športy; 37410000-5 - Výbava pre športy vo 
voľnej prírode alebo na ihrisku; 37400000-2 - Športový tovar a výbava; 45212223-5 - 
Stavebné práce na objektoch zariadení na zimné športy; 45212221-1 - Stavebné práce 
súvisiace so stavbami na športoviskách; 45212290-5 - Opravy a údržba súvisiace so 
športovými zariadeniami; 45262400-5 - Montáž oceľových konštrukcií; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka a montáž hokejových mantinelov s príslušenstvom.

Funkcia

Dodávka a montáž hokejových mantinelov-nadstavba ochranných skiel, hráčske lavice, trestné lavice a časomiery, hokejové 
bránky vrátane sietí, lavičky pre hráčov, opláštenia mantinelu, ochrana siete a oceľové konštrukcie pre zavesenie sieti.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

D+M (Dodávka+Montáž) mantinelu, ekvivalent bm 1 157

D+M mantinelu horizontálne deleného za oblúkom (dĺžka
3 - 4m) set 1 4

D+M nadstavba ochranných skiel hrúbky 12 mm 
(2400/1800 mm) m2 1 294

D+M nadstavba ochranných skiel hrúbky 15 mm v 
oblasti za bránou (2400 mm) m2 1 53

D+M prekrytie (plastická ochrana) reklám na 
mantineloch bm 1 157

D+M pružné ochrany hrany skla výšky 1800 mm ks 1 4
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D+M hráčskej lavice (striedačky). Výška skla na zadnej 
strane lavice 2400mm hr 10 - 12 mm. Bočné sklenené 
výplne 1800mm. Prechod medzi výškou 1800mm a 
2400mm prepojiť trojuholníkovým sklom

bm 1 35,5

D+M trestnej lavice a časomiery, výška sklenenej 
nadstavby 1800 mm, hr 10 - 12 mm. Výška skla na 
zadnej strane lavice 2400mm. Bočné sklenené výplne 
1800mm. Prechod medzi výškou 1800mm a 2400mm 
prepojiť trojuholníkovým sklom

bm 1 22

D+M vyvýšené podlahy do priestoru hráčskych lavíc a 
trestných lavíc m2 1 80

D+M koteviacich prvkov do betonového soklu set 1 1

D hokejových bránok vrátane sietí a ochranných 
podpier, pevné hroty ks 1 2

D lavičky pre hráčov (2x12 + 3+3+3 m) ks 1 33

Doprava materiálu set 1 1

Doprava montážnikov a ich ubytovanie set 1 1

D+M vonkajšieho opláštenia mantinelu bm 1 215

D+M ochranné siete nad sklenenou nadstavbou , 2 kusy 
37x5 m m2 1 370

D+M gumené podlahy do priestorov HL, TL a boxu 
časomeračov m2 1 80

D + M oceľové konštrukcie pre zavesenie sietí, 2 kusy 
37 m, OK žiarovo zinkovaná ks 1 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dopytované mantinely požadujeme

zdvojené s povrchovou úpravou,budú pevne ukotvené o existujúci 
bet. múrik. Všetky technologické otvory budú zaslepené plastovými
zátkami. Spojovací materiál nebude nenarušovať hlad. povrch 
obloženia.

Konštrukcia dverí bude opatrená masívnymi, nastaviteľnými pántami a zatváracím 
mechanizmom tak, aby boli ľahko ovládateľné z oboch strán.

Mantinely musia zodpovedať

svojimi rozmermi a použitými materiálmi parametrom IIHF, ČSLH, 
SZĽH, DIN 18 036. Mantinely budú opatrene bez stĺpovou 
nadstavbou ochranných skiel.Mantinely bude možné kedykoľvek 
čiastočne demontovať.

Okopové lišty musia byť
vyrobené z vysoko pevného a proti UV žiareniu odolného 
materiálu, spojovací materiál musí byť so zapustenou hlavou, aby 
to nenarušovalo hladký povrch lišty.

V okopovej lište musí byť vy frézovaná drážka pre montáž ochranného krytu reklám.

Kryty reklám musia mať
všetky hrany krytu z dôvodu bezpečnosti zaoblené rádiusom. 
Bočné fixačné skrutky musia byť so zapustenou hlavou, aby 
nenarúšali hladký povrch poťahu.

Ochranné sklá nad mantinelmi bezstĺpikové musia byť zo špeciálne tvrdeného a kaleného bezpečnostného skla a musia 
spĺňať predpisy IIHF, ČSLH, SZĽH a DIN 18036.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ do 24 hodín po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontaktné osoby zodpovedné za plnenie zmluvy v 
štruktúre: meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo a mailovú adresu.

Záruka na tovar je najmenej 24 mesiacov odo dňa dodania nového tovaru objedna dodávku a montáž mantinelového systému 
na zimnom štadióne, ktorý spĺňal požiadavky IIHF, ČSLH, SZĽH a DIN 18036? Ak áno, tak to tam doplňte.návateľovi.

Požaduje sa predložiť harmonogram dodávky a montáže do 7 dní od účinnosti zmluvy.

Dodávateľ je povinný vybaviť prípadnú reklamáciu tovaru, ktorý je v záručnej dobe najneskôr do 7 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie.

Dodávateľ sa zaväzuje, že dielo v súlade so zmluvou sa vykoná najneskôr do 21.12.2018.

Dodávateľ pri dodávke a montáži dodrží všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia.
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V prípade podstatného porušenia zmluvy objednávateľ od zmluvy odstúpi.

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, objednávateľ v takom 
prípade pripustí ekvivalentné plnenie,za ktoré sa bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov,ako sú 
uvedené v opise predmetu zákazky.

V cene plnenia musia byť zahrnuté náklady za montáž, dodávku s montážou, dopravou a všetky náklady súvisiace priamo či 
nepriamo s plnením.

Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky/plnenia nový - nepoužitý nesmie byť pred dodaním používaný alebo 
opotrebovaný, či testovaný.

V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej 
výške %,pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej 
výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s rozpisom položiek dodaného tovaru a služby ich jednotkových cien 
pri fakturácii do 3 dní od účinnosti zmluvy.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po ukončení a odovzdaní . Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú zmluvnú 
cenu na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.

Prílohou faktúry bude -záznam o odovzdaní staveniska ,preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a súpisom, rovnako potvrdeným dodávateľom a zodpovedným zástupcom objednávateľa.

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia a v 
lehote, kvalite a rozsahu podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať dielo  objednávateľovi v 
zodpovedajúcej kvalite vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Dodávateľ do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy doručí objednávateľovi doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky.

18.V technickej špecifikácií môžu byť použité pre uľahčenie identifikácie položiek poradové čísla. Ak je rovnaké poradové číslo
vo viacerých riadkoch, jedná sa o tú istú položku ktorej špecifikácia je rozdelená do viacerých častí, ktoré spolu súvisia.

Zmluvné pokuty:

Objednávateľ môže v prípade, ak dôjde zo strany Dodávateľa k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok zmluvy uplatiť 
zmluvnú pokutu.

a) za každé podstatné porušenie zmluvy, definované v OPET-e, a to vo výške 1000 eur za každé podstatné porušenie    
zmluvnej podmienky uvedenej v OPET-e samostatne, najviac však spolu 5000 eur

b) jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 1000 eur, ak Objednávateľ z titulu podstatného porušenia zmluvy, zmluvných    
podmienok spôsobených zo strany Dodávateľa uplatní inštitút odstúpenia od zmluvy.

Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o jej úhradu Dodávateľovi.

Ukončenie zmluvy môže nastať:

a) riadnym splnením predmetu zákazky

b) dohodou zmluvných strán ku dňu určenom v dohode

c) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok

d) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u

e) výpoveďou danou Objednávateľom Dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov

f) ukončenie zmluvy podľa tohto bodu nastane po uplynutí 30 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od nasledujúceho 
dňa podoručení výpovede dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybností sa za deň doručenia považuje tretí deň od 
odoslania písomnej výpovede Dodávateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné vzťahy neupravené v tejto dohode sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.

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.
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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-  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.

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.

Zmluvná cena zahŕňa dopravné náklady vrátane dodávky a montáže na miesto plnenia a iné súvisiace náklady.

Dodávateľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy odovzdať objednávateľovi výkonovú 
bankovú zábezpeku za riadne vykonanie Zmluvy alebo zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa 
výkonovú zábezpeku na zabezpečenie riadneho plnenia, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa 
tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová záruka“).

Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona 
č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti 
objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 3.000,00 €, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v 
súvislosti s plnením zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do úplného dodania predmetu zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju 
zmluvnú povinnosť a objednávateľ si uplatní niektorú zo zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie 
zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach včasného dodania a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie 
zistených nedorobkov a vád Predmetu zákazky v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich 
preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na 
nápravu.

V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka alebo zložené peňažné prostriedky vrátia dodávateľovi do 30 dní po 
odovzdaní a prevzatí ukončeného Plnenia.

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: 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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 79 899,00 EUR

Strana 4 z 5 



4.2 Sadzba DPH: 21,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 96 677,79 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.11.2018 08:42:02

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

Dodávateľ:
HOKEJ - SPORT CZ s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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