
Rámcová dohoda č. Z201645208_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 96558 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 31609651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714
Číslo účtu: SK8711000000002928863013
Telefón: 0908 694 733

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lucia Rošková R-interiér
Sídlo: M. R. Štefánika 2588/33, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 41192516
DIČ: SK1072478154
IČ DPH: SK1072478154
Číslo účtu: SK29 1100 0000 0026 2878 1171
Telefón: 0905 854 229, 0915 491 545

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné materiály
Kľúčové slová: Stavebný materiál,fasáda, murivo, kazetový strop, vnútorná omietka, vonkajšia omietka, 

preklad a sadrokarton.
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44100000-1 - 

Konštrukčné materiály a súvisiace prvky; 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; 
pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 44192000-2 - Iné 
rôzne stavebné materiály

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Materiál, ktorý je používaný na stavebné práce- rekonštrukcia budovy.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Fasáda: SO001
Minerálna izolácia hr. 120 mm ( napr. NOBASIL FKD S 
alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent - 
λD - 0,035 W/mK, Pevnosť-10kPA, μ-3,5 ,minerál. 
izolácia rovnaká hrúbka

m2 0 450

SO001
Kotvy na minerálnu izoláciu ( napr. SMARTwall 
TFIX-8ST alebo ekvivalent ) požadované minimum na 
ekvivalent- 6ks/m2
Kotvy natĺkacie, skrutka ZN ≥ 5μm

ks 0 2700

SO001
Sklotextilná mriežka 145g/m2 ( napr. VERTEX mriežka 
alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent - 
hustota 145g/m2, rovnaký materiál

m2 0 450
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SO001
Flexibilné lepidlo ( napr. DEKKLEBER malta alebo 
ekvivalent )25 kg/bal.,požadované min. na ekvivalent- 
Zrnitosť 0-0,5mm, prídržnosť k tepelnej izolácii po 28 
dňoch min.0,08 MPa

bal 0 120

Murivo: SO001
Porobetónové tvárnice 375x249x599 ( napr. YTONG 
alebo ekvivalent )požadované minimum na ekvivalent- 
Pož.odo.- REIW180 Ru-3,71m2.K/W , rozmery tvárnic 

m3 0 15

SO001
Porobetónové tvárnice 150x249x599 ( napr. YTONG 
alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent- 
Rw-41 dB, Pož.odo.- EIW120 Ru-1,1m2.K/W, rozmery

m3 0 41

SO001
Porobetónové tvárnice 100x249x599 ( napr. YTONG 
alebo ekvivalent )
minimum - Rw-37 dB, Pož.odo.- EIW120 Ru-0,73m2.K/

m3 0 19

SO001
Lepidlo na porobetónové tvárnice ( napr. YTONG 
lepiaca malta alebo ekvivalent ) 17kg/bal požadované 
minimum na ekvivalent - Pevnosť 1,5-5,0, Prídržnosť 0,5
MPa

bal 0 55

Kazetový strop: SO001
Stropné kazety 600x600 ( napr. Systém RIGIPS 
Casobianca alebo ekvivalent ) požadované minimum na 
ekvivalent - rozmer: 600x600x8, λ-0,23 W/m2K, Akustika
38 dB

ks 0 2 544

SO001
Nosný T-profil 3600 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo 
ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent-profil z 
ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100

m 0 759

SO001
Priečny T-profil 1200 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo 
ekvivalent )požadované minimum na ekvivalent- profil z 
ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100

m 0 1 527

SO001
Priečny T-profil 600 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo 
ekvivalent )požadované minimum na ekvivalent- profil z 
ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100

m 0 759

SO001
Obvodový rohový profil ( napr. Systém RIGIPS alebo 
ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent - profil z
ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100

m 0 500

SO001
Stropný kolík 6x40mm ( napr. Systém RIGIPS alebo 
ekvivalent )požadované minimum na ekvivalent-Ochrana
proti korozii - Trieda B, trvanlivosť, rozmer 

ks 0 640

SO001
Natlkacia rozperka 6x40mm ( napr. Systém RIGIPS 
alebo ekvivalent )požadované minimum na 
ekvivalent-Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť, 
rozmer

ks 0 1 000

SO001
Drot s okom OES 375 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo 
ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent- 
Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť,rozmer

ks 0 640

SO001
Rýchlozáves rozsah do 250 mm ( napr. Systém RIGIPS 
alebo ekvivalent ) požadované minimum na 
ekvivalent-Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť, 
rozsah

ks 0 640
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Vnútorná omietka: SO001
Flexibilné lepidlo ( napr. DEKKLEBER alebo ekvivalent ) 
25 kg/bal,požadované minimum na ekvivalent- Zrnitosť 
0-0,5mm, prídržnosť k betónu po 28 dňoch min.0,25 
MPa 

bal 0 450

SO001
Sklotextilná mriežka 145g/m2 ( napr. VERTEX mriežka 
alebo ekvivalent )požadované minimum na ekvivalent- 
hustota 145g/m2, materiál

m2 0 2 220

SO001
Vápennocementová omietka ( napr. Baumit MVR UNI 
alebo ekvivalent ) - 25 kg/bal,  požadované minimum na 
ekvivalent- zrnitosť max 1,0 mm, prídržnosť v tlaku min.  
2,5 MPa, λ-0,5 W/m2K

bal 0 900

Vonkajšia omietka: SO001
Penetračný náter ( napr. WEBER 700 alebo ekvivalent 
)20kg/ bal.požadované minimum na ekvivalent, 
podkladový náter na úpravu povrchu

bal 0 6

SO001
Silikátová omietka ( napr. WEBER PAS alebo ekvivalent 
) - RAL7015 - 30 kg/bal, požadované minimum na 
ekvivalent - zrnitosť max 2,0 mm, prídržnosť min 0,25 
MPa, silikát

bal 0 25

SO001
Silikátová omietka ( napr. WEBER PAS alebo ekvivalent 
) - RAL7038 - 30 kg/bal, požadované minimum na 
ekvivalent - zrnitosť max 2,0 mm, prídržnosť min 
0,25MPa, silikát

bal 0 40

SO001
Silikátová omietka ( napr. WEBER PAS alebo ekvivalent 
) - RAL1018 - 30 kg/bal, požadované minimum na 
ekvivalent - zrnitosť max 2,0 mm, prídržnosť min 0,25 
MPa, silikát

bal 0 15

Preklad: SO001
Prekladový trámec, rozmer 150x124x1150 ( napr. 
YTONG alebo ekvivalent ) požadované minimum na 
ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 70,6 qdKN/m, 
rozmery

ks 0 10

SO001
Prekladový trámec, rozmer 150x124x1300 ( napr. 
YTONG alebo ekvivalent ), požadované minimum na 
ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 68,4 qdKN/m, 
rozmery

ks 0 5

SO001
Prekladový trámec, rozmer 150x124x1500 ( napr. 
YTONG alebo ekvivalent )
mipožadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60,
Zaťaženie 60,6 qdKN/m, rozmery

ks 0 30

SO001
Prekladový trámec, rozmer 150x124x1750 ( napr. 
YTONG alebo ekvivalent), požadované minimum na 
ekvivalent- Pož.odo. REI60, Zaťaženie 45,5 qdKN/m, 
rozmery

ks 0 10

SO001
Prekladový trámec, rozmer 150x124x2250 ( napr. 
YTONG alebo ekvivalent ), požadované minimum na 
ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 24,4 qdKN/m, 
rozmery

ks 0 10

SO001
Prekladový trámec, rozmer 150x124x2750 ( napr. 
YTONG alebo ekvivalent ), požadované minimum na 
ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 17,1 qdKN/m, 
rozmery

ks 0 15
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SO001
Prekladový trámec, rozmer 150x124x3000 ( napr. 
YTONG alebo ekvivalent ), požadované minimum na 
ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 13,5 qdKN/m, 
rozmery

ks 0 10

Sadrokarton: SO001
Sadrokarton impregnovaný RBI hr.12,5mm (  napr. 
RIGIPS alebo ekvivalent ),požadované minimum na 
ekvivalent - λ-0,25 W/(m.K), znižená absorbcia vody 
druh H2, sadrokartón

m2 0 100

SO001
Profil CD 60 ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent ),  
požadované minimum na ekvivalent - profil z ľahkej zn 
ocele, ochrana vrstvy Z100

m 0 350

SO001
Profil UD 30 ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent 
),požadované minimum na ekvivalent - profil z ľahkej zn 
ocele, ochrana vrstvy Z100, rozmery

m 0 90

SO001
Stropný kolík 6x40mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent ),
požadované minimum na ekvivalent - Ochrana proti 
korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100, rozmery 

ks 0 150

SO001
Priamy záves DAH 0600 do 250 mm ( napr. RIGIPS 
alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - 
Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100, plná 
funkčnosť

ks 0 150

SO001
Krížová spojka pre CD-K09 K199 rovná ( napr. RIGIPS 
alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - 
Ochrana proti korozii - Trieda B, Z100,plná funkčnosť

ks 0 150

SO001
Spojovací kus pre CD-K01 CD 80 mm ( napr. RIGIPS 
alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - 
Ochrana proti korozii - Trieda B, Z100, plná funkčnnosť, 
rozmery

ks 0 250

SO001
Skrutky TEX 3,5x9,5 mm ( napr. KOELNER alebo 
ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent skrutka
čierna, rozmery

ks 0 350

SO001
Skrutky TEX 3,5x35 mm ( napr. KOELNER alebo 
ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent skrutka
čierna,rozmery

ks 0 2 000

SO001
Tmel špachtľovací na sadrokartón ( napr. RIGIPS alebo 
ekvivalent ) 5kg/balenie, požadované minimum na 
ekvivalent - reakcia na oheň trieda A1, funkčnosť

bal 0 15

SO001
Tmel finálny na sadrokartón ( napr. RIGIPS alebo 
ekvivalent ) 5kg/ balenie,  požadované minimum na 
ekvivalent - reakcia na oheň trieda A2-s1, funkčnosť

bal 0 15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia a premietnutie nákladov na dopravu do jednotlivých cien položiek.

Dovoz objednaného tovaru do miesta plnenia do 24 hodín 
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Dodávateľ predloží elektronicky podrobný rozpis položiek tovaru v zložení: názov tovaru, typ označenia, opis, doplnené o 
jednotlivé ceny bez DPH, DPH, jed.ceny s DPH, cena celkom bez DPH, s DPH do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.

Plnenie sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok.

V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný výrobok, upovedomí o tom odberateľa  do 3 dní odo dňa platnosti zmluvy. 
Dodávateľ ho osobitne ho označí. K ekvival. výrobku priloží technický list alebo iný vhodný dokument, ktorým preukáže všetky 
požadované vlastnosti výrobku. Odberateľ si vyhradzuje právo neakceptovať navrhovaný ekvival. výrobok. POZOR: ekvivalent
je možné dodať len, ak technické a funkčné špecifikácie zodpovedajú min. požiadavkám odberateľa a zároveň musia byť plne 
použiteľné s inými ponúkanými materiálmi, ktoré na seba technicky a technologicky nadväzujú. 

Uvedené množstvo je predpokladané na 6 mesiacov. Pre objednávateľa nie je záväzné a bude sa konkretizovať podľa 
aktuálnych  prevádzkových potrieb objednávateľa.

Nedodržanie požiadaviek Objednávateľa uvedených vo funkčnej alebo technickej špecifikácii predmetu zákazky alebo v 
osobitných požiadavkách na plnenie zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Vo faktúre, alebo dodacom liste je požadované podrobne rozpísať názvy jednotlivých  položiek, množstvá, príslušné 
jednotkové ceny a DPH.  

Faktúra bude uhradená dodávateľom do 15 dní od jej vystavenia, zálohy sa neposkytujú.

Ku každému výrobku požadujeme predložiť výrobné alebo technické listy alebo certifikáty alebo iné doklady preukazujúce ich 
technické a funkčné vlastnosti a súlad s príslušný STN EN a inými vecne príslušnými normami. 

Pre položky 1 až 4 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny  bez DPH  9,55
-0,22-0,53 -4,75

Pre položky 5 až 8 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny  bez DPH 76,67
-90,66-100,51-4,01

Pre položky 9 až 17 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 1,44
-1,03-0,97-0,97-0,71-0,11-0,02-0,08 0,11

Pre položky 18 až 20 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH  4,75
-0,53-4,41

Pre položky 21 až 24 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 34,66
-44,29-44,29-44,29

Pre položky 25 až 31 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 9,82
-11,02-12,79-14,80-19,14-23,58-25,67

Pre položky 32 až 42 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 2,48
-0,62-0,41-0,12-0,08-0,08-0,08-0,01-0,01-3,78-3,30

Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov, musí dodávateľ zohľadniť technologickú a funkčnú súvislosť pri jednotlivých 
položkách.

Fasáda: polož. 1-4. Murivo: položka 5-8. Kazetový strop: polož.9-17. Vnútorná omietka: 18-20. Vonkajšia omietka:  
polož.21-24. Preklad: polož.25-31. Sadrokartón: 32-42.

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: Partizánska

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12
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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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 26 749,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 32 099,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.12.2016 10:42:01

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

Dodávateľ:
Lucia Rošková R-interiér
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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