
Rámcová dohoda č. Z201824286_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: ZUS stav, s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 51478919
DIČ: 2120716455
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421902907011

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prenájom debnenia pre základ a debnenie stien -ZOSTAVA.
Kľúčové slová: Dodávka a služba, prenájom debnenia pre základ a debnenie stien -ZOSTAVA.
CPV: 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s 

výnimkou elektrických prístrojov); 44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky; 
44230000-1 - Výrobky stavebného tesárstva; 45000000-7 - Stavebné práce; 45200000-9 - 
Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb; 45430000-0 - 
Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín; 45432210-9 - Povrchová úprava stien; 
43612100-7 - Závesy debnenia; 43612200-8 - Zariadenie pažiaceho debnenia; 60000000-8
- Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba; Stavebná práca

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodanie a montáž nového oplotenia.

Funkcia

Predmetom obstarávania je dodávka, služba a prenájom debnenia pre základ a debnenie stien -ZOSTAVA.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Spracovateľský nájom debnenia pre základ - ZOSTAVA kpl 1,00 2,00

Prenájom debnenia pre základ - ZOSTAVA deň 1,00 60,00

Spracovateľský nájom debnenia pre steny - ZOSTAVA- 
(odseky v špecifikácií-charakteristika od 3-6 platia klp 
1-2)

kpl 1,00 2,00

Prenájom debnenia pre steny - ZOSTAVA (odseky v 
špecifikácií-charakteristika od 7-10 platia deň 1-60 dní) deň 1,00 60,00

Technické spracovanie a posúdenie klp 1,00 2,00

Spotrebný a tesniaci materiál -ZOSTAVA  (odseky v 
špecifikácií-charakteristika od 12-14 platia klp 1-1) klp 1,00 1,00

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Spracovateľský nájom debnenia pre základ - ZOSTAVA

DOMINO PANEL D 300X50 (17KS), DOMINO PANEL D 250X50 
(1KS), DOMINO PANEL D 125X50 (1KS), DOMINO VONKAJŠÍ 
ROH DAW 75 (1KS), DOMINO ZÁMOK DRS (19KS), ŽERIAVOVÝ
HÁK DOMINO 500 KG (2KS)

Prenájom debnenia pre základ - ZOSTAVA

DOMINO PANEL D 300X50 (17KS), DOMINO PANEL D 250X50 
(1KS), DOMINO PANEL D 125X50 (1KS), DOMINO VONKAJŠÍ 
ROH DAW 75 (1KS), DOMINO ZÁMOK DRS (19KS), ŽERIAVOVÝ
HÁK DOMINO 500 KG (2KS)

Spracovateľský nájom debnenia pre steny - ZOSTAVA

(38 KS) TRIO PANEL TR/4 330X240, (4 KS) TRIO PANEL TR/4 
330X120, (2 KS) TRIO PANEL TR/4 330X90, (5 KS) TRIO PANEL 
TR/4 330X72, (3 KS) TRIO PANEL TR/4 330X60, (38 KS) TRIO 
PANEL TR 120X240,

Spracovateľský nájom debnenia pre steny - ZOSTAVA

(4 KS) TRIO PANEL TR 120X120, (2 KS) TRIO PANEL TR 
120X90, (5 KS) TRIO PANEL TR 120X72, (3 KS) TRIO PANEL TR
120X60, (1 KS) TRIO ROH TE/4 330, (1 KS) TRIO ROH TE 120-2,
(490 KS) TRIO ZÁMOK BFD

Spracovateľský nájom debnenia pre steny - ZOSTAVA

POZINK., (20 KS) TRIO VYROVN. ZÁVORA TAR 85, (14 KS) 
ZÁVORA 85, (20 KS) KOTEVNÝ DRŽIAK-2 AH, POZINK., (28 KS)
TRIO ČELNÁ KOTVA TS, POZINK. , (240 KS) TIAHLO DW 15 
L=1,00 M

Spracovateľský nájom debnenia pre steny - ZOSTAVA

(508 KS) KĹBOVÁ MATICA DW 15, (2 KS) ŽERIAVOVÝ HÁK 
MAXIMO 1,5 T, (26 KS) STABILIZÁTOR RS 210, (26 KS) 
STABILIZÁTOR RS 450, (26 KS) PÄTKA-2 RS, (52 KS) TRIO 
HLAVA STABILIZÁTORA

Prenájom debnenia pre steny - ZOSTAVA

38 KS) TRIO PANEL TR/4 330X240, (4 KS) TRIO PANEL TR/4 
330X120, (2 KS) TRIO PANEL TR/4 330X90, (5 KS) TRIO PANEL 
TR/4 330X72, (3 KS) TRIO PANEL TR/4 330X60, (38 KS) TRIO 
PANEL TR 120X240,

Prenájom debnenia pre steny - ZOSTAVA

(4 KS) TRIO PANEL TR 120X120, (2 KS) TRIO PANEL TR 
120X90, (5 KS) TRIO PANEL TR 120X72, (3 KS) TRIO PANEL TR
120X60, (1 KS) TRIO ROH TE/4 330, (1 KS) TRIO ROH TE 120-2,
(490 KS) TRIO ZÁMOK BFD

Prenájom debnenia pre steny - ZOSTAVA

POZINK., (20 KS) TRIO VYROVN. ZÁVORA TAR 85, (14 KS) 
ZÁVORA 85, (20 KS) KOTEVNÝ DRŽIAK-2 AH, POZINK., (28 KS)
TRIO ČELNÁ KOTVA TS, POZINK. , (240 KS) TIAHLO DW 15 
L=1,00 M

Prenájom debnenia pre steny - ZOSTAVA

(508 KS) KĹBOVÁ MATICA DW 15, (2 KS) ŽERIAVOVÝ HÁK 
MAXIMO 1,5 T, (26 KS) STABILIZÁTOR RS 210, (26 KS) 
STABILIZÁTOR RS 450, (26 KS) PÄTKA-2 RS, (52 KS) TRIO 
HLAVA STABILIZÁTORA

Technické spracovanie a posúdenie spracovanie debnenia

Spotrebný a tesniaci materiál -ZOSTAVA

Tesniaci pás TDA 24 (275M), Dištančný krúžok 40 mm (výstuž 
5-20 mm) (1000KS), Dištančná rúrka 22-26 mm (250KS), Kónus 
22 mm (1500KS), Zátka PVC 22 mm (1000KS), Betónový 
pohľadový kónus (300KS)

Spotrebný a tesniaci materiál -ZOSTAVA

Dvojzložkové lepidlo REPOXAL (3KG), Trojhranná lišta 20 mm - 
2,5 m (40KS), Olej bio clean 20 L (40L), AQUASTOP 2025 20-25 
mm S+ (bentonitová páska) (210M), Upevňovacia mriežka 
AQUASTOP (210M)

Spotrebný a tesniaci materiál -ZOSTAVA Tmel pre bentonitovú pásku (10KS), Viazací drôt 1,4 mm (25KG)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa predložiť kompletný rozpis k dodávke, službe a prenájmu v sadzbe DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako 
údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy.

V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami, službami a dodávkou tovaru - materiálu na stavbu, 
zabezpečenie všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové, úradné a pod.) s vydaním príslušného protokolu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v stanovenom rozsahu vykonať v lehote do 2 mesiacov a to od začatia 01.07.2018 do 31.8.2018, 
cca od prevzatia staveniska stavby.

Lehota výstavby začína plynúť dňom odovzdania staveniska stavby zhotoviteľovi objednávateľom, po podpísaní rámcovej 
zmluvy.
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Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska stavby viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade
s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46 d 
stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti.

Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia 
vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu počas celého jej priebehu, 
ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce.

Fakturácia bude po ukončení diela, resp. ukončením prác a podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
(zrealizovaných kompletných prác) oboma zmluvnými stranami.

Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený 
technickým dozorom objednávateľa do 3 pracovných dní od doručenia. Prílohou k faktúre bude fotokópia preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej 
doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa. Zálohy objednávateľ neposkytuje.

Záručná doba na vyhotovené diela je  60 mesiacov tj.(5 rokov)od protokolárneho ukončenia stavebných prác podpísaného 
zodpovednými osobami oboch zúčastnených strán na predmet zmluvy. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné 
strany zapíšu do preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať pre objednávateľa predmet zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas 
zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a 
na vlastnú zodpovednosť.Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez závad a v súlade so 
súťažnými podkladmi a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a technickými normami s materiálom, ktorý bol uvedený v 
technickej špecifikácií.

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Vrátane montáže na mieste plnenia.

Dodávateľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať platným Slovenským technickým normám, odborovým normám, normám 
platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto 
predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, 
ktorými sa prevzali európske normy.

Všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z.

Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby 
plnenia tejto zmluvy. Dodávateľ určí hlavného koordinátora zabezpečenia BOZP na stavenisku.

Cena za vykonanie diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov.Cena za vykonanie diela je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci 
Elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri vykonávaní celého diela 
podľa zmluvy.

Dodávateľ je povinný udržiavať na stavbe poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti. 
Dodávateľ je povinný dokladovať objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a 
technických noriem Slovenskej republiky.Dodávateľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu na miesto zhodnotenia
alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom túto 
prepravu bude vykonávať na základe registrácie. 

Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a dodávateľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady dodávateľa v 
lehote najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady objednávateľom dodávateľovi, prípadne nahlásené
naliehavé vady telefonicky.

Predloženie 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, alebo osobitných požiadaviek 
uvedených v objednávke.

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.

Množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané množstvá počas trvania Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať 
za obdobie trvania Zmluvy maximálne množstvo, resp. menšie množstvá, ako sú uvedené v technickej špecifikácii, max. však 
do výšky celkovej zmluvnej ceny, ktorú nesmie prekročiť. Počas trvania Zmluvy si Objednávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, príp.
zmeniť druh tovaru v rozsahu predmetu obstarávania a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmluvný finančný 
objem tejto Zmluvy počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenený.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať len ten tovar, ktorý bol Objednávateľom podľa dodacieho listu skutočne prevzatý. Dodací 
list podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa (t. j. osobou, ktorá zaslala Dodávateľovi Objednávku) 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.
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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.Zmluvné strany sa dohodnú, že v prípade, ak Objednávateľ nevyčerpá celkovú cenu 
predmetu Zmluvy počas účinnosti Zmluvy, Dodávateľ sa zaväzuje neuplatňovať si žiadne sankcie.

Nedodržanie, ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári alebo v Zmluve sa bude 
považovať za podstatné porušenie povinnosti Dodávateľa.

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.Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Názov Upresnenie

Dodanie tovaru so službou, 
prenájmom debnenia. do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy, prípadne dohodov od začatia prác.

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: 26 999,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 32 398,80 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.
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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 12.06.2018 08:56:00

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

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