
Rámcová dohoda č. Z20218058_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum účelových zariadení
Sídlo: Rekreačná 13, 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 42137004
DIČ: 2022739697
IČ DPH: SK2022739697
Bankové spojenie: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0052 7365
Telefón: 0918 322 097

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GLASKO, s.r.o. Prešov
Sídlo: Pod Táborom 32/A, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 31650147
DIČ: 2020522053
IČ DPH: SK2020522053
Bankové spojenie: IBAN: SK5309000000000096275817, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0908023645

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sklá pre výrobu plastových okien a dverí
Kľúčové slová: sklá bezpečnostné, sklá izolačné, sklá číre, zrkadlá
CPV: 39299200-6 - Bezpečnostné sklo; 44111540-8 - Izolačné sklo; 60100000-9 - Služby cestnej

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Rámcová dohoda platí na obdobie od 01.05.2021 do 30.04.2022, alebo do vyčerpania finančného 
limitu podľa toho čo nastane skôr.

Funkcia

izolačné dvojsklá a trojsklá na výrobu plastových okien a dverí

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Položka č. 1 - Izolačné dvojsklo bezpečnostné, 
obojstranné, číre, hr. 24mm, 6/16/4, 1,1 W/m2K m2 100

Položka č. 2 - Izolačné dvojsklo bezpečnostné, číre, hr. 
24mm, 4/16/4, 1,1 W/m2K m2 150

Položka č. 3 - Sklo číre /planibel/ 4 mm, zabrúsené 
dookola, rozmer 286 x 1094 mm ks 500

Položka č. 4 - Izolačné trojsklo dubová kôra, hr. 40mm , 
4/14/4/14/4, 0,6 W/m2K m2 600

Položka č. 5 - Izolačné trojsklo číre, hr. 40mm , 
4/14/4/14/4, 0,6 W/m2K m2 2000

Položka č. 6 - Trojsklo bezpečnostné 44.2 , hr. 8mm, 
8/12/4/12/4, 0,7 W/m2K m2 70

Položka č. 7 - Trojsklo bezpečnostné 33.1 , hr. 6mm, 
6/14/4/12/4, 0,7 W/m2K m2 60
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Položka č. 8 - Zrkadlo hr. 4mm zabrúsené dookola, 
rozmer 350 x 1150 mm ks 400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

izolačné dvojsklá hr. 24 mm

izolačné trojsklá hr. 40 mm

trojsklá bezpečnostné hr. 6 mm

trojsklá bezpečnostné hr. 8 mm

sklo číre hr. 4 mm

zrkadlo hr. 4 mm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Predmet zákazky je presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo konkrétny výrobok, obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným 
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia ak ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú určené. Pri 
výrobkoch, konkrétnej značke, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

2. Požaduje sa predložiť podrobnú cenovú ponuku do 3 dní od uzavretia zmluvy. Ceny uveďte na 2 desatinné miesta za kus 
bez DPH a s DPH, sadzbu DPH v % aj v € a celkovú cenu bez DPH a s DPH. Cenník bude platný minimálne po dobu trvania 
rámcovej dohody. Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním a vyskladnením tovaru 
do miesta plnenia. Ekvivalentné výrobky musia byť viditeľne označené v cenovej ponuke a musia byť odsúhlasené 
objednávateľom.

3. Doprava do 2 miest určenia v SR /Východné Slovensko/ , dodanie tovaru najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia 
objednávky Objednávateľa. Dopravné a všetky ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu plnenia Objednávateľovi sú 
súčasťou predkladanej ceny.

4. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Objednávateľ konkrétne množstvá bližšie 
špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit.

5. Objednávka nebude zo strany dodávateľa nijako limitovaná /ani minimálnym množstvom, ani cenou/. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo objednania v prípade potreby aj  iného sortimentu, prípadne iných ako uvedených rozmerov z ponuky 
dodávateľa.

6. Objednávateľ požaduje pre potreby overenia kvality ponúkaných tovarov doloženie certifikát kvality k príslušným produktom,
ktorý je dodávateľ povinný predložiť do 3 pracovných dní. Nepredloženie požadovaného certifikátu kvality bude verejný 
obstarávateľ považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

7. Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúry s potvrdeným dodacím 
listom, pričom faktúry musia byť doručené Objednávateľovi najneskôr do 5 dní po uplynutí tohto obdobia. Splatnosť faktúr je 
30 dní od doručenia objednávateľovi. Na faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS.

8. Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ riadne nesplní svoju povinnosť 
vyplývajúcu zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.

9. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru je objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % z celkovej ceny zákazky za každú aj začatú hodinu omeškania s dodaním tovaru.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Svidník
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Ulica: miesta dodania: Svidník a Krompachy

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 91 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 109 800,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 29.04.2021 09:52:01

Objednávateľ:
Centrum účelových zariadení
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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