
Rámcová dohoda č. Z201711585_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: Ing. Štefan Šesták - LONATER
Sídlo: Stretava 125, 07213 Stretava, Slovenská republika
IČO: 11957336
DIČ: 1020665987
IČ DPH: SK1020665987
Číslo účtu:
Telefón: 0907930722

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náhradné diely a príslušenstvo pre kosačky a krovinorezy.
Kľúčové slová: Cievka, klzák na hlavicu, žacia hlava a primiešavaci olej.
CPV: 16311100-9 - Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk; 44514200-8 - Časti náradia; 

16311000-8 - Kosačky trávnikov; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 09211100-2 - 
Motorové oleje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Náhradné diely a spotrebný materiál pre krovinorezy.

•
 

Nákup orginálnych náhradných dielov na krovinorezy a kosačky.

•
 

Kosenie trávnatých porastov.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Klzák na hlavicu  Stihl Auto Cut 40.2 ks 1 20

Cievka do žacej hlavy Auto Cut 40.2 krovinorezu Stihl ks 1 20

Žacia hlava Stihl Auto Cut 40.2 krovinorezu Stihl ks 1 5

HP Stihl primiešavací olej  pre dvojtaktné motory v 
obsahu 5 litrov ks 1 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia mesto a adresa objednávateľa bude oznámená, hneď po uzatvorení Rámcovej dohody.

Požaduje sa predložiť rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy e-mailom, alebo telefonicky kontaktnej osobe.

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami. 

Splatnosť faktúry s cenovým rozpisom po jednotlivých položkách je 30 dní od doručenia faktúry.

Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého tovaru.

Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch a v pracovnom čase objednávateľa, resp. v termíne dohodnutom s
kontaktnou osobou.

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný technický popis dodávaného tovaru do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar do 48 hodín od obdržania objednávky.

Cena je záväzná počas celého trvania zmluvy. 

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: 960,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 1 152,00 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.

Strana 2 z 3 



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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.03.2017 08:52:01

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

Dodávateľ:
Ing. Štefan Šesták - LONATER
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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