
Rámcová dohoda č. Z201915283_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: Stavebné profily s.r.o.
Sídlo: Dolná Breznica 257, 02061 Dolná Breznica, Slovenská republika
IČO: 36347965
DIČ: 2022072437
IČ DPH: SK2022072437
Číslo účtu: SK7975000000004004830640
Telefón: 0918487422

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: PUR izolácia, alebo ekvivalent.
Kľúčové slová: Pur izolácia - pena s otvorenou bunkovou štruktúrou, alebo ekvivalent.
CPV: 24950000-8 - Špecializované chemické výrobky; 24000000-4 - Chemické výrobky; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Izolácia nukleových kyselín

Funkcia

Pur izolácia - pena s otvorenou bunkovou štruktúrou 10 kg/m3

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pur izolácia - pena s otvorenou bunkovou štruktúrou 10 
kg/m3, možný ekvivalent m3 1 140

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pur izolácia - pena s otvorenou bunkovou štruktúrou 10 
kg/m3, možný ekvivalent

Súčinitel tepelnej vodivost : 0,036 W/mK, Objemová hmotnosť 8 
kg/m3, tepelná odolnosť C -50 až 100, reakcia na 
oheň,nasiakoavosť 1,0 kg/m3, tepelný odpor a prestup tepla pri 
hrúbke 20 cm-R 5,5-U 0,18

Pur izolácia - pena s otvorenou bunkovou štruktúrou 10 
kg/m3, možný ekvivalent

Dodávka a montáž ( striekanie vo výške do 4,5 m, nutné malé 
lešenie, striekanie do trapézového plechu hr. 153 a 50 mm nástrek
po celej ploche 770 m2) - odobranie množstva podľa skutkového 
zamerania

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Vrátane dopravy a montáže na miesto plnenia.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Predmet plnenia musí spĺňať všetky vlastnosti presne uvedené v technickej špecifikácií.

Fakturačné údaje budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi v spojitosti s miestom dodania. Fakturácia v slovenskom jazyku 
(prílohou je dodací list). Splatnosť faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným obstarávateľom. Zálohy 
objednávateľ neposkytuje.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie
negatívnej referencie.

Ekvivalentom sa rozumie výrobok po technickej stránke s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, a to vrátane izolačných a 
montážnych, ako je uvádzané. V prípade použitia ekvivalentu je poskytovateľ povinný do 3 dní od uzatvorenia zmluvy 
preukázať jeho vhodnosť odberateľovi a predložiť certifikát o vyhlásení zhody.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

Pur izolácia - pena s otvorenou 
bunkovou štruktúrou 10 kg/m3 Termín dodávky a montáže do 31.05.2019

Pur izolácia - pena s otvorenou 
bunkovou štruktúrou 10 kg/m3

Dodávka a montáž ( striekanie vo výške do 4,5 m, nutné malé lešenie, striekanie do 
trapézového plechu hr. 153 a 50 mm nástrek po celej ploche 770 m2) - odobranie 
množstva podľa skutkového zamerania.

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 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 8 999,90 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 10 799,88 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.05.2019 12:04:01

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

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