
Rámcová dohoda č. Z201911372_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: Williman, s. r. o.
Sídlo: SNP 1426/5, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 46018816
DIČ: 2023183162
IČ DPH: SK2023183162
Číslo účtu: SK9802000000001635302656
Telefón: 0424362391

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interierové dvere drevené+zárubne, hliníkové dvere, oceľové dvere a WC kabínky. 
Kľúčové slová: Dodávka materiálu so zameraním a montážou - interierových dverí drevených+zárubne, 

hliníkové dvere, oceľové dvere a WC kabínky. 
CPV: 44221200-7 - Dvere; 45421131-1 - Montáž dverí; 45262520-2 - Murárske práce; 

45440000-3 - Maliarske, natieračské a sklenárske práce; 45410000-4 - Omietkarské práce; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Interierové dvere drevené+zárubne, hliníkové dvere, oceľové dvere a WC kabínky.

Funkcia

Dodávka materiálu so zameraním a montážou interierových dverí drevených+zárubne, hliníkové dvere, oceľové dvere a WC 
kabínky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

D1-Interierové drevené dvere + zárubne: Interiérové plné
jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, 
roz.800x2100, p.č.1

ks 1 7

D2-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou, roz.800x2100, p.č.1 ks 1 15

D4-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou, roz.800x1970, p.č.1 ks 1 10

D5-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou, roz. 800x1970, p.č.1 ks 1 6

D6-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou, roz.600x1970, p.č.2 ks 1 5

D7-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou, roz.600x1970, p.č.2 ks 1 5
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D10-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou s PO,roz.800x2100, p.č.2 ks 1 1

D11-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou s PO,roz.800x2100, p.č.3 ks 1 2

S1-Zárubňa obložková drevená, roz.800x2100, p.č.10 ks 1 7

S2-Zárubňa obložková drevená, roz.800x2100, p.č.10 ks 1 15

S3-Zárubňa obložková drevená, roz.800x1970, p.č.10 ks 1 10

S4-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.10 ks 1 6

S5-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.10 ks 1 5

S6-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.11 ks 1 5

S7-Zárubňa obložková drevená s PO EWC-C/15 D3, 
roz.800x2100, p.č.11 ks 1 1

S8-Zárubňa obložková drevená s PO EWC-C/15 D3, 
roz.800x2100, p.č.11 ks 1 2

D3-Hliníkové dvere: Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, 
plné uf 1,4 W/m2.K, s PO EWC-C/15 D3 so 
samozatváračom, roz.800x2100, p.č.1

ks 1 1

D8-Hliníkové, jednokrídlové, presklenné bezpečnostné s
PO EXC-C/15 so samozatváračom, roz. 1350x2150, 
p.č.2

ks 1 1

D9-Hliníkové, jednokrídlové, presklenné bezpečnostné s
PO EXC-C/15 so samozatváračom, roz. 1350x2150, 
p.č.2

ks 1 1

D12-Hliníkové, dvojkrídlové, presklenné, s nadsvetlíkom 
600mm, súčinitel tepla uf 1,4 W/m2.K, roz. 2250x2100, 
p.č.3

ks 1 1

D13-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 
W/m2.K s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom, roz. 
800x2100, p.č.3

ks 1 1

D14-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 
W/m2.K, roz. 800x2100, p.č.3 ks 1 1

D15-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 
W/m2.K,roz. 800x2100, p.č.3 ks 1 3

D16-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 
W/m2.K, roz. 900x2100, p.č.4 ks 1 1

O1-Hliníkové okno, zaslenné dvojsklo, tepelný súčinitel 
uf 1,4 W/m2.K, roz. 1500x1200, p.č.6 ks 1 2

O2-Hliníkové okno, zaslenné dvojsklo, tepelný súčinitel 
uf 1,4 W/m2.K, roz. 1500x1200, p.č.6 ks 1 1

D17-Oceľové dvere: Oceľové dvere exteriérové, hladké 
s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom so zárubňou, 
roz. 1150X2450 p.č.4

ks 1 1

D18-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15
D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1 150x2450, 
p.č.4

ks 1 1

D19-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15
D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1050x2450, 
p.č.4

ks 1 1

D20-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15
D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1300x2450, 
p.č.4

ks 1 1

D21-Oceľové dvere exteriérové, hladké s 
protipovodňovou ochranou, 1550x2200, p.č.5 ks 1 2

W1-W11: WC Kabínky: Sanitárne oddeľovacie steny ( 
WC kabínky CL 28 ALU )07DP,08DP,09DP, Možný 
ekvivalent

ks 1 14

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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D1-Interierové drevené dvere + zárubne: Interiérové plné
jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, 
roz.800x2100, p.č.1

Otvárenie: pravé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, 
cylindrická vložka FAB, kovanie klučka-klučka, farba nerez, CPL 
laminát farba žltá

D2-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou, roz.800x2100, p.č.1

Otvárenie: ľavé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, 
cylindrická vložka FAB, kovanie klučka-klučka, farba nerez, CPL 
laminát farba žltá

D4-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou, roz.800x1970, p.č.1

Otvárenie: pravé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, 
cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie klučka-klučka, farba 
nerez, CPL laminát farba bledo šedá

D5-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou, roz. 800x1970, p.č.1

Otvárenie: ľavé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, 
cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie klučka-klučka, farba 
nerez, CPL laminát farba bledo šedá

D6-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou, roz.600x1970, p.č.2

Otvárenie: pravé 600mm, bez prahu, zadlabávací zámok pre WC, 
FAB rozet spodná okrúhla WC zamykanie, rozetové kovanie 
klučka-klučka, farba nerez, CPL laminát bledo šedá

D7-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou, roz.600x1970, p.č.2

Otvárenie: lavé 600mm, bez prahu, zadlabávací zámok pre WC, 
FAB rozet spodná okrúhla WC zamykanie, rozetové kovanie 
klučka-klučka, farba nerez, CPL laminát bledo šedá

D10-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou s PO,roz.800x2100, p.č.2

Otvárenie: pravé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, 
cylindrická vložka FAB, kovanie klučka-klučka, farba nerez, CPL 
laminát farba žltá

D11-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s 
poldrážkou s PO,roz.800x2100, p.č.3

Otvárenie: ľavé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, 
cylindrická vložka FAB, kovanie klučka-klučka, farba nerez, CPL 
laminát farba žltá

S1-Zárubňa obložková drevená, roz.800x2100, p.č.10 Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá

S2-Zárubňa obložková drevená, roz.800x2100, p.č.10 Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá

S3-Zárubňa obložková drevená, roz.800x1970, p.č.10 Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá

S4-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.10 Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá

S5-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.10 Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá

S6-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.11 Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá

S7-Zárubňa obložková drevená s PO EWC-C/15 D3, 
roz.800x2100, p.č.11 Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá

S8-Zárubňa obložková drevená s PO EWC-C/15 D3, 
roz.800x2100, p.č.11 Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá

D3-Hliníkové dvere: Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, 
plné uf 1,4 W/m2.K, s PO EWC-C/15 D3 so 
samozatváračom, roz.800x2100, p.č.1

Otvárenie: pravé 800mm, prah hlinkíový s PTM, zadlabávací 
zámok, cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie klučka-klučka, 
farba nerez, farba RAL7016

D8-Hliníkové, jednokrídlové, presklenné bezpečnostné s
PO EXC-C/15 so samozatváračom, roz. 1350x2150, 
p.č.2

Otvárenie: pravé aktívne 900 + fix 350 mm, bez prahu, 
zadlabávací zámok, bezpečnostné kovanie madlo, farba šedá, 
bezp. Zaskleníe, sklo číre, farba RAL7016

D9-Hliníkové, jednokrídlové, presklenné bezpečnostné s
PO EXC-C/15 so samozatváračom, roz. 1350x2150, 
p.č.2

Otvárenie: ľavé aktívne 900 + fix 350 mm, bez prahu, zadlabávací 
zámok, bezpečnostné kovanie madlo, farba šedá, bezp. Zaskleníe,
sklo číre, farba RAL7016

D12-Hliníkové, dvojkrídlové, presklenné, s nadsvetlíkom 
600mm, súčinitel tepla uf 1,4 W/m2.K, roz. 2250x2100, 
p.č.3

Otvárenie: pravé 950mm+ľavé 1000mm , prah hlinkíový s PTM, 
zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, bezp. kovanie madlo, 
farba šedá, bezp. zaskleníe, sklo číre, farba RAL 7016

D13-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 
W/m2.K s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom, roz. 
800x2100, p.č.3

Otvárenie: ľavé 800mm, prah hlinkíový s PTM, zadlabávací zámok,
cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie klučka-klučka, farba 
nerez, farba RAL7016

D14-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 
W/m2.K, roz. 800x2100, p.č.3

Otvárenie: pravé 800mm, bez prah, zadlabávací zámok, 
cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie klučka-klučka, farba 
nerez, farba RAL7016

D15-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 
W/m2.K,roz. 800x2100, p.č.3

Otvárenie: ľavé 800mm, bez prah, zadlabávací zámok, cylindrická 
vložka FAB, rozetové kovanie klučka-klučka, farba nerez, farba 
RAL7016

D16-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 
W/m2.K, roz. 900x2100, p.č.4

Otvárenie: ľavé 900mm, bez prah, zadlabávací zámok, cylindrická 
vložka FAB, rozetové kovanie klučka-klučka, farba nerez, farba 
RAL7016

O1-Hliníkové okno, zaslenné dvojsklo, tepelný súčinitel 
uf 1,4 W/m2.K, roz. 1500x1200, p.č.6

Otváravé, kľučka hliník - farba nerez, tepelnoizolačné dvojsklo, 
Farba RAL9010, zasklenenie nepriehladné
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O2-Hliníkové okno, zaslenné dvojsklo, tepelný súčinitel 
uf 1,4 W/m2.K, roz. 1500x1200, p.č.6

Otváranie fix, kľučka hliník - farba nerez, tepelnoizolačné dvojsklo, 
Farba RAL9010, zasklenenie nepriehladné

D17-Oceľové dvere: Oceľové dvere exteriérové, hladké 
s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom so zárubňou, 
roz. 1150X2450 p.č.4

Otvárenie: pravé aktívne 1100mm ľavé 1100mm, bez prah, 
zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, bezpečnostné kovanie
klučka-klučka, farba nerez, farba RAL7016

D18-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15
D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1 150x2450, 
p.č.4

Otvárenie: pravé 1000mm, bez prah, zadlabávací zámok, 
cylindrická vložka FAB, bezpečnostné kovanie klučka-klučka, farba
nerez, farba RAL7016

D19-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15
D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1050x2450, 
p.č.4

Otvárenie: pravé 900mm, bez prah, zadlabávací zámok, 
cylindrická vložka FAB, bezpečnostné kovanie klučka-klučka, farba
nerez, farba RAL7016

D20-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15
D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1300x2450, 
p.č.4

Otvárenie: pravé aktívne 725mm ľavé 725mm, bez prah, 
zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, bezpečnostné kovanie
klučka-klučka, farba nerez, farba RAL7016

D21-Oceľové dvere exteriérové, hladké s 
protipovodňovou ochranou, 1550x2200, p.č.5

Otvárenie: pravé aktívne 725mm ľavé 725mm, bez prah, 
zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, bezpečnostné kovanie
klučka-klučka, farba nerez, farba RAL7016

W1-W11: WC Kabínky: Sanitárne oddeľovacie steny ( 
WC kabínky CL 28 ALU )07DP,08DP,09DP, Možný 
ekvivalent

Použitý materiál: doska laminovaná DTD 18 -28 mm s 
melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu v ALU profile, 
Celková výška kabíny: 2000 mm štandard, Výška nožičiek:100 mm

WC Kabínky
Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard, Hĺbka kabíny: od 
1100 mm do 1700 mm štandard, Šírka dverí: 600 mm štandard, 
Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELO X

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a inštalácie na miesto plnenia.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet a časový harmonogram na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od 
uzavretia zmluvy .

Dodávateľ je povinný pred realizáciou vykonať vlastné zameranie na vlastné náklady k predmetu zákazky.

Objednávateľ si žiada od dodávateľa doložené certifikáty na dvere a súvisiace materiály,ktoré budú použité pri realizácii diela. 
Dodávateľ doručí potrebné certifikáty do 7 dní od uzavretia zmluvy. Nedoručenie certifikátov sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy.

Objednávateľ požaduje poskytnúť na dvere a ich príslušenstvo min.2 ročnú záručnú dobu + po záručný servis.

Žiadame predložiť certifikát na proti požiarnu odolnosť na montážnou penu, ktorá bude použitá pri osadení a zmontovaní 
dverí. V prípade poruchy dverí po nahlásení, vykonanie obhliadky a opravy do 3 pracovných dní.

Zmluvná cena zahŕňa výmenu, dodávku, montáž, kovanie, kľučky stavebné práce a iných kompletizačných materiálov a prác.

Záručná lehota na predmet plnenia začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpisu preberacieho protokolu. Požaduje sa 
nastavenie dverí a ich kontrola v záručnej dobe podľa platných právnych noriem a to minimálne raz ročne počas plynutia 
záručnej doby.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po potvrdení preberacieho protokolu a po odstránení všetkých vád uvedených v 
preberacom protokole. Lehota splatnosti faktúry je  do 30 dní od doručenia faktúry do sídla objednávateľa. Faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných zákonov a to číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum splatnosti,
množstvo tovaru, práce, cenu za jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka.

Požadujeme zadať cenu za tovar zaokrúhlením maximálne na dve desatinné miesta. Objednávateľ preddavky ani zálohy 
neposkytuje.

K faktúre žiadame priložiť dodací a montážny list. Fakturácia bude po ukončení prác, respektíve ukončením všetkých prác a 
podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní, potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a prevzatí diela oboma
zmluvnými stranami. 

Dielo žiadame uskutočniť s odbornou starostlivosťou v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi najmä v súlade s 
normou STN 73 3134. 

Objednávateľ si v prípade nedodržania zmluvných podmienok vyhradzuje právo, kedykoľvek odstúpiť od zmluvy.

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

Dodávateľ je povinný pre potreby plnenia dohody zaslať objednávateľovi meno a priezvisko kontaktnej osoby, kontaktný e-mail
a kontaktný telefón do 3 dní od uzatvorenia Rámcovej dohody.
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Objednávateľ si žiada od dodávateľa doložené certifikáty na dvere a súvisiace materiály,ktoré budú použité pri realizácii diela. 
Dodávateľ doručí potrebné certifikáty do 7 dní od uzavretia zmluvy. Nedoručenie certifikátov sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy.

Žiadame predložiť certifikát na proti požiarnu odolnosť na montážnou penu, ktorá bude použitá pri zmontovaní dverí na 
odolnosť v prípade požiaru. Nedoručenie certifikátov sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Podklady, nákresy viď- 11 zavesených ako prílohy k dielu.

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa do 5 
týždňov.

K všetkým materiálom ekvivalent možný.

Za popisom, názov materiálu je rozmer dverí a príloha číslo, ktoré tvoria zavesené prílohy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

06.pdf 06.pdf

07DP.pdf 07DP.pdf

08DP.pdf 08DP.pdf

09DP.pdf 09DP.pdf

10.pdf 10.pdf

11.pdf 11.pdf

01.pdf 01.pdf

02.pdf 02.pdf

03.pdf 03.pdf

04.pdf 04.pdf

05.pdf 05.pdf

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: 43 499,00 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 52 198,80 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 3.5, 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 08.04.2019 12:30:01

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

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