
Rámcová dohoda č. Z202113966_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: GU SLOVENSKO, s.r.o.
Sídlo: Dolné Hony 24/1085, 95141 Lužianky, Slovenská republika
IČO: 35793708
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0372852523

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné kovania a príslušenstvo pre výrobu plastových okien a dverí
Kľúčové slová: pánty, kovanie a drobné príslušenstvo
CPV: 44523000-2 - Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kovania a doplnkový materiál pre drevo výrobu

Funkcia

Dodanie materiálu pre výrobu plastových dverí a okien do prevádzky Objednávateľa.

Rámcová dohoda platí na obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021, alebo do vyčerpania finančného limitu podľa toho čo nastane
skôr. Referencia bude vyhotovená po ukončení zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Položka č. 1 - Celoobvodové kovanie OS / O ( komplet 
súbor kovaní na okno ), na 1krídlové okno otváravé / 
otvaravo sklopné š. 280 -1600 mm, v 280 - 2800 mm

ks 900

Položka č. 2 - Celoobvodové kovanie OS / O ( komplet 
súbor kovaní na okno ), 2krídlové okno otváravé / 
otvaravo sklopné,  otvárané dovnútra vrátane šnapru a 
madla, š. 280 -1600 mm, v 280 - 2800 mm

ks 850

Položka č. 3 - Celoobvodové kovanie OS / O ( komplet 
súbor kovaní na dvere ) Balkónové dvere, š. 280 -1600 
mm, v 280 - 2800 mm

ks 100

Položka č. 4 - Celoobvodové kovanie ( komplet súbor 
kovaní na dvere ) Vchodové dvere 2krídlové otvárajúce 
sa dovnútra

ks 80

Položka č. 5 -  Okenná kľučka, prevedenie plast, farba 
biela ks 2500
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Položka č. 6 - Pánty 3ks v okne, nosnosť do 100 kg 
(možnosť doplnenia do 130 kg a 150 kg) ks 400

Položka č. 7 - Cylindrická vložka stavebná,  materiál - 
nikel, rozmer - 50/60 triede bezpečnosti 3 ks 90

Položka č. 8 - Vrchné kovanie dvere kľučka + guľa, 
prevedenie hliník, farba biela ks 190

Položka č. 9 - Elektrický zámok, 9 -24V AC/DC možnosť 
variant s aretaciou, bez aretácie , mechanický vrátnik ks 90

Položka č. 10 - Samozatvárač dverí, / 
teleso+rameno+montážna platnička / ks 190

Položka č. 11 -  Software - premájom softwéru, 1ks je 1 
mesačný prenájom ks 12

Položka č. 12 - Software - implementácia a 2 dňové 
zaškolenie ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

k položke č. 1-4
povrch odolný voči korózií, titán-zinok, povrchová úprava v 
štandarde ochrana proti korózií (viac ako 570 h. v soľnej komore) 
10 ročná záruka proti zlomeniu

k položke č. 1-3
2 bezpečnostné body, všetky čapy hríbové pre možnosť zvýšenia 
bezpečnosti, nadvihovač krídla, 3D nastaviteľné pánty štandard do
100kg možnosť doplnenia do 130 kg a 150 kg,

k položke č. 1-3
protiprievanová poistka v nožnici pri OS, záskočka balkónových 
dverí, bezpečnostná poistka proti chybnej manipulácií - 
intergrovaná v zdvíhači krídla

k položke č. 10
prevedenie - biela, variabilná sila zatvárania, použitie aj požiarne 
dvere, možnosť bočného nastavenia, nastavitelné ventily, pre váhu
krídla do 10 kg a širku dverí 1250 mm,

k položke č. 10
možnosť použitia ramien s aratáciou / bez aretacie. Plynulé 
nastavenie vykonovej veľkosti 2 - 5 , plynulé nastevenie rýchlosti 
zatvárania dverí a dovretia dverí

k položke č. 11
kalkulácia okien a dverí, databázy: profilov, kovaní, skiel, 
konštrukcia okien a dverí, tvorba výrobných aj objednávkových 
listín, tvorba ponuky a zmlúv

k položke č. 12
inštalácia, nastavenie, 2 dňové zaškolenie pracovníkov softvéru na
výrobu, kalkulácie s možnosťou on line vzdialeného prístupu, 
realizácia úprav a zmien podľa potrieb.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

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.

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.

Dodávky tovaru a kovania 1 x do týždňa do výrobnej prevádzky na Východe SR.

Objednávka nebude zo strany dodávateľa nijako limitovaná /ani minimálnym množstvom, ani cenou/. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo objednania v prípade potreby aj z ponuky ostatného sortimentu dodávateľa.

Objednávateľ si pre potreby overenia kvality ponúkaných tovarov vyhradzuje právo vyžiadať 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.

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. 

Požaduje sa dodanie tovaru najneskôr do 24 hodín po akceptovaní e-shopovej, telefonickej, emailovej alebo ústnej 
objednávky. Dodávka počas pracovných dní v čase od 7:00 do 14.00 hod..
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Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite I. triedy a v opakovaných dodávkach. Ceny 
jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia po celé zmluvné obdobie. Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov 
predávajúceho spojených s dodaním tovaru a jeho vyskladnením v mieste plnenia.

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.

V prípade dodania nekvalitného, poškodeného alebo inak nevyhovujúceho tovaru objednávateľ trvá na jeho výmene do 120 
minút od neprevzatia takéhoto tovaru.

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
Ulica: Čatára Nebiljaka 457/3

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: 81 796,30 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 98 155,56 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.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 01.07.2021 13:38:04

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

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