
Rámcová dohoda č. Z201856517_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: PIKULA, s.r.o.
Sídlo: Londýnska 8, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 48329720
DIČ: 2120129396
IČ DPH: SK2120129396
Číslo účtu: SK6511110000001353008002
Telefón: +421 911 102 490

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kanalizácia a vodovodná prípojka- dodávka materiálu
Kľúčové slová: Stavebný materiál určený na vybudovanie vodovodnej prípojky a kanalizácie.
CPV: 44131000-7 - Kanalizačné šachty; 44163110-4 - Odvodňovacie rúrky; 44163130-0 - 

Kanalizačné rúry; 44164310-3 - Rúry a príslušenstvo (spojky); 44167400-2 - Kolená
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kanalizačný materiál- dodávka

Funkcia

Stavebné materiály určené na vybudovanie vodovodnej prípojky, kanalizácie, kanalizačných rúr, kolien a odbočky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

HDPE 160, PE 100RC, SDR 17 m 1 240

elektrospojky HDPE 160 ks 1 50

elektrokoleno 90o D 160 SDR 17 ks 1 3

elektrokoleno 45o D 160 SDR 17 ks 1 3

elektrokoleno 30o D 160 SDR 17 ks 1 4

elektrokoleno 11o D 160 SDR 17 ks 1 2

lemový nákružok D 160 SDR 17 ks 1 6

príruba otočná D 160 SDR 17 ks 1 6

T kus tvárna liatina DN 200/200/150 PN10 č. 8510 ks 1 1

Synoflex DN 200 (198-230) PN10 HAWLE č.7994 ks 1 2

uzáver DN 150 PN10 HAWLE č.4041 E2 ks 1 2

ZS teleskop. pre DN 150 dĺ.1,3-1,8m HAWLE č.9500 E2 ks 1 2
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Podkladová doska pod uzávery HAWLE č. 3481 ks 1 2

Poklop uzáverový HAWLE č.1750 ks 1 2

MMA T-kus D 160/80 HAWLE S 2000, č. 8525 ks 1 1

Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súpr. HAWLE DN 80 ks 1 1

studničná skruž ø 800 mm dĺžky 1000 mm ks 1 1

betónový polený poklop na skruž ø 800 mm ks 1 1

Synoflex DN 150 PN 10 (155-192) HAWLE č. 7994 ks 1 2

FFR redukcia tvárna liatina DN 150/80 PN 10 ks 1 1

FFR redukcia tvárna liatina DN 80/50 PN 10 ks 1 1

FFR redukcia tvárna liatina DN 150/50 PN 10 ks 1 1

TP rúra tvárna liatina DN 80 PN10 dĺ. 300 mm ks 1 1

TP rúra tvárna liatina DN 80 PN10 dĺ. 400 mm ks 1 1

HAWLE VARIO DN80mm 150-214 ks 1 1

uzáver DN 80 PN10 HAWLE č.4000 E2 krátky ks 1 2

Ručné koleso ks 1 1

Ručné koleso ks 1 1

Filter potrubia ks 1 1

Membránový redukčný ventil Cla val ks 1 1

Vodomer združený WP80mm ks 1 1

Signalizačný stĺpik bielo-modrý ø 44,5 x 4 mm dĺ.2,2 m ks 1 6

Betónový blok pre stĺpik 300 x 300 x 600 mm C 15/20 ks 1 6

Vyhladávací vodič AY 6 mm2 m 1 300

Výstržná fólia biela m 1 500

Kanalizačné potrubie PP 300 SN8 ks 1 59

Spätná klapka ø 300 ks 1 1

Kanalizačná typová šachta ø1000, v 3000 ks 1 9

Poklop kanalizačný ø600 D400 ks 1 9

Spätná klapka kanalizačná PP 300 korug. ks 1 1

Vodomerná šachta prefabrikovaná 4000x2000x2000 ks 1 1

Nešpecifikovaný spotrebný materiál ks 1 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

HDPE 160, PE 100RC, SDR 17 SDR 17

elektrospojky HDPE 160

elektrokoleno 90o D 160 SDR 17 SDR 17

elektrokoleno 45o D 160 SDR 17 SDR 17

elektrokoleno 30o D 160 SDR 17 SDR 17

elektrokoleno 11o D 160 SDR 17 SDR 17

lemový nákružok D 160 SDR 17 SDR 17

príruba otočná D 160 SDR 17 SDR 17

T kus tvárna liatina DN 200/200/150 PN10 č. 8510

Synoflex DN 200 (198-230) PN10 HAWLE č.7994

uzáver DN 150 PN10 HAWLE č.4041 E2

ZS teleskop. pre DN 150 dĺ.1,3-1,8m HAWLE č.9500 E2

Podkladová doska pod uzávery HAWLE č. 3481

Poklop uzáverový HAWLE č.1750

MMA T-kus D 160/80 HAWLE S 2000, č. 8525

Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súpr. HAWLE DN 80 PN 16 č. 9822 dl. 1305 mm
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studničná skruž ø 800 mm dĺžky 1000 mm

betónový polený poklop na skruž ø 800 mm

Synoflex DN 150 PN 10 (155-192) HAWLE č. 7994

FFR redukcia tvárna liatina DN 150/80 PN 10

FFR redukcia tvárna liatina DN 80/50 PN 10

FFR redukcia tvárna liatina DN 150/50 PN 10

TP rúra tvárna liatina DN 80 PN10 dĺ. 300 mm

TP rúra tvárna liatina DN 80 PN10 dĺ. 400 mm

HAWLE VARIO DN80mm 150-214

uzáver DN 80 PN10 HAWLE č.4000 E2 krátky

Ručné koleso HAWLE č.7800 pre uzáver DN 80 PN10

Ručné koleso HAWLE č.7800 pre uzáver DN 50 PN10

Filter potrubia DN 80 PN10-čistenie zhora

Membránový redukčný ventil Cla val NG1E 90-01/KCOSX/DN 80/LFS/PN10

Vodomer združený WP80mm

Signalizačný stĺpik bielo-modrý ø 44,5 x 4 mm dĺ.2,2 m

Betónový blok pre stĺpik 300 x 300 x 600 mm C 15/20

Vyhladávací vodič AY 6 mm2 AY 6mm2

Výstržná fólia biela

Kanalizačné potrubie PP 300 SN8

Spätná klapka ø 300

Kanalizačná typová šachta ø1000, v 3000

Poklop kanalizačný ø600 D400 D 400

Spätná klapka kanalizačná PP 300 korug. PP 300 korug

Vodomerná šachta prefabrikovaná 4000x2000x2000 4000x2000x2000

Nešpecifikovaný spotrebný materiál Skrutky , Tesnenia, spojovací materiál

Ak sa v rozpise tovarov v technickej špecifikácie uvádza 
konkrétna značka alebo typ, dodávateľ má možnosť 
použiť ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality.

Dôkazné bremeno práva predložiť ekvivalent je na dodávateľovi.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia objednávateľa. Objednávateľ do 3 dní po uzavretí zmluvy poskytne dodávateľovi podrobné 
adresy s miestami plnenia s uvedením technických zariadení podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Dodávateľ je povinný predložiť podrobnú Cenovú kalkuláciu do 3 pracovných dní od uzavretia rámcovej 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) s 
uvedením cien jednotlivých tovarov uvedených v technickej špecifikácii tak, aby celková cena zodpovedala cene uvedenej v 
Zmluve (nesmie ju prekročiť) v Cenovej kalkulácií uvedie meno zodpovedného pracovníka na odovzdanie materiálu.

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.

Fakturácia za dodaný materiál bude vystavovaná podľa jednotlivých objednávok, a to i viac krát v priebehu mesiaca. Súčasťou
faktúry bude dodávateľom potvrdený protokol o dodaní materiálov (výdajka).

Plnenie zmluvy bude na základe písomných objednávok - čiastkové plnenie. Objednávky budú zaslané dodávateľovi 
minimálne 1 pracovný deň pred plánovaným odberom materiálu a to e-mailom.

Uchádzač predložením svojej ponuky čestne vyhlasuje a zaručuje, že ním ponúkaný tovar je nový- nepoužitý.

Nedodržanie požadovanej kvality tovaru alebo nedodanie tovaru v požadovanej lehote sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok.
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Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu Objednávateľa a povereného zástupcu Dodávateľa. 
Objednávateľ si po kontrole dodaného tovaru v prípade nedodržania technickej špecifikácie predmetu zákazky vyhradzuje 
právo vrátiť dodaný tovar na náklady dodávateľa.

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 rámcovej zmluvy.

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 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. 

Dodávateľ je oprávnený fakturovať len ten tovar, ktorý bol Objednávateľom podľa dodacieho listu skutočne prevzatý. Dodací 
list podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa 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 tovaru či služby.

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.

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

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.

Cena materiálu musí byť vrátane dopravy na miesto plnenia.

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.

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.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 22 998,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 27 597,60 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 31.12.2018 12:54:01

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

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