
Rámcová dohoda č. Z202122108_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: 0908 048 626

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: aluplast Austria GmbH
Sídlo: Roßlauf 26, AT-4552 Wartberg/Krems, Rakúska republika
IČO: FN 129645 f
DIČ:
IČ DPH: ATU41144702
Telefón: 0905250561

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: PVC profily a príslušenstvo na výrobu okien, balkónových dverí a vchodových dverí
Kľúčové slová: plastové profily
CPV: 19500000-1 - Gumené a plastové materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: PVC profily a príslušenstvo na výrobu okien, balkónových dverí a vchodových dverí

Funkcia

Dodanie PVC profilov a príslušenstva pre výrobu plastových dverí a okien do prevádzky Objednávateľa.

Rámcová dohoda platí na obdobie 3 mesiacov.

Výrobné príslušenstvo musí byť kompatibilné na typy strojov Objednávateľa: NOVA M3P, APOLLO 2A PLUS, RONDO 2000 
VJ.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Položka č. 1 - Okenný rám + balkónové dvere 2 krídlové:
  farba biela/biela,  dekor/dekor - zlatý dub 0 0

Parapetný profil 30 m 300

H-Spojovač  biela/biela m 18

Stĺpik 104mm rámový  biela/biela m 90

Rám okenný 80mm 6 Komorový  biela/biela m 1080

Štulp 84mm okenný  biela/biela m 132

Krídlo 77mm okenné  biela/biela m 1188

Stĺpik 104mm  biela/biela m 24

Zaskl. lišta 20mm  biela/biela m 1230

Zaskl. lišta 16mm  biela/biela m 156
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Krytka okenného štulpu  biela/biela ks 250

Rám okenný 80mm 6 Komorový  zlatý dub/zlatý dub m 240

Rozširovák 35mm  zlatý dub/zlatý dub m 18

Rozširovák 60mm  zlatý dub/zlatý dub m 18

Rozširovák 100mm  zlatý dub/zlatý dub m 36

H-Spojovač  zlatý dub/zlatý dub m 30

Stĺpik 104mm rámový  zlatý dub/zlatý dub m 36

Krídlo 77mm okenné  zlatý dub/zlatý dub m 270

Zasklievacia lišta 20mm  zlatý dub/zlatý dub m 252

Výstuha H spoj m 60

Výstuha okenný štulp m 132

Výstuha okenná priečka m 200

Výstuha okenný rám m 1080

Výstuha okenné krídlo m 1248

Zasklievacia podložka na fix ks 300

Spojka stĺpika okno ks 250

Výstuha rozširovák 35mm m 40

Položka č. 2 - vchodové dvere, farba biela/biela 0 0

Rám 80mm dverový  biela/biela m 180

Koncovka pre štulp dverový  biela/biela ks 30

Štulp 67mm dverný  biela/biela m 36

T-Krídlo 116mm dverové von otv.  biela/biela m 114

Zaskl. lišta 36mm  biela/biela m 150

AL prah dverový m 30

Krídlo 116mm dverové  biela/biela m 84

Spojka k prahu ks 30

Spojka na dvere krídla ks 70

Tesnenie k prahu dvere m 36

Výstuha dverová priečka m 18

Výstuha dverové krídlo m 186

Výstuha dverový ram m 234

Výstuha dverový štulp m 30

Zasklievacia podložka dverová ks 2000

Zasklievacia podložka dverová priečka ks 100

Zvár. rohová spojka na dvere ks 270

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

k položke č. 1

max. tepelný prestup rámu - Uf 0,93 - 1,00 W /m2K podľa stupňa 
vystuženia, 3 tesniace úrovne s pevným stredovým dorazom v 
ráme, min. 6 izolačných komôr v okennom ráme i krídle, stavebná 
hĺbka systému

k položke č. 1

85mm, 77mm vysoké krídlo-okno, 105mm vysoké krídlo-balk. 
dvere (pre geometriu súčasného náradia) možnosť vlepovania 
zasklení do drážky bez nutnosti použitia ďalšieho špeciálneho 
krídlového profilu

k položke č. 2

max. tepelný prestup rámu - Uf 1,00 W /m2K, 2 tesniace úrovne, 
minimálne 5 izolačných komôr v okennom ráme i krídle, stavebná 
hĺbka systému 85mm, 116mm vysoké krídlo (pre geometriu 
súčasného náradia)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne vykonávať poskytovanie a zapracovanie dát PVC-U profilov do SW Objednávateľa - Klaes 
počas celej doby platnosti rámcovej dohody.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezplatnú podporu a servis výroby - výjazdy aplikačného a systémového technika počas 
trvania rámcovej dohody, školenia pracovníkov výroby počas trvania rámcovej dohody.

Dodávateľ zabezpečí dodávku PVC-U profilov, ktoré je možné spracovať na súčasnom strojovom vybavení a náradí 
objednávateľa. V prípade potreby zabezpečí nastavenie strojov objednávateľa.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri riešení prípadných oprávnených reklamácií z bezprostredne predchádzajúceho
reklamačného obdobia, zabezpečí dodávku kompatibilného materiálu (profily, výstuže, tesnenia, krytky, spojky, doplnky), tak 
aby bolo možné opraviť aj v minulosti vyrobené zákazky.

Dodávateľ poskytne online prístup k výpočtovým pomôckam, návrhovému a kalkulačnému softvéru (ako napr.: odolnosti voči 
zaťaženiu vetrom, súčiniteľa prechodu tepla, izotermických čiar) a archívu dokumentácie.

Dodávateľ poskytne ďalšie online náradia ako prístup do online prostredia kde si môže zákazník prezerať digitálne 
spracovateľské knihy, výrobnú dokumentáciu, certifikáty a nájsť dôležité dokumenty pre výrobu, prípadne vzorkovníky farieb, 
cenníky, grafické informácie, rezy vo formáte dwg, dxf ...

Dodávateľ zabezpečí spracovanie zákaziek na Slovensku prostredníctvom svojho zákazníckeho centra s komunikáciou v 
slovenskom jazyku elektronicky / mailom / a telefonicky.

Dodávateľ zabezpečí technikov a pracovníkov, ktorí budú komunikovať v slovenskom jazyku.

Uchádzač v cene Tovaru ocení aj pomocné tovary k strojom, požadované verejným obstarávateľom, a to: (stroj / pomocný 
tovar) 1. Zváračka 2-hlavá / rámové príložky a krídlové príložky, 2. Začisťovacia fréza / rámová začisťovacia fréza a krídlová 
začisťovacia fréza, 3. Kontúrová fréza / stĺpiková fréza rám a stĺpiková fréza krídlo, 4. Píla na zasklievacie lišty / upínače na 
zasklievacie lišty, 5. Vŕtacia šablóna / šablóna na vŕtanie stĺpikov okien.

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 a objednanie aj 
iného príbuzného tovaru z ponuky dodávateľa.

Dodávateľ elektronicky predloží do dvoch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody rozpis položiek 
tovaru v zložení: názov tovaru, cena jednotlivého tovaru za ks bez DPH, cena jednotlivého tovaru v požadovanom množstve 
bez DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom s DPH.

Dodávky tovaru cca 1 x týždenne do výrobnej prevádzky vo Svidníku.

Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov dodávateľa spojených s dodaním a vyskladnením tovaru do miesta plnenia 
(doprava vrátane preclenia, ak bude aktuálne).

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.

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.

Požaduje sa dodanie tovaru najneskôr do 3 pracovných dní po doručení e-shopovej, písomnej alebo e-mailovej objednávky. 
Dodanie tovaru počas pracovných dní v čase od 7:00 do 14.00 hod..

V prípade dodania nekvalitného, poškodeného alebo inak nevyhovujúceho tovaru objednávateľ trvá na jeho výmene do 24 hod
od neprevzatia takéhoto tovaru.

Platba sa uskutoční po dodaní a prevzatí tovaru na základe vystavenej faktúry s uvedením čísla uzatvorenej zmluvy, ktorej 
súčasťou je dodací list potvrdený Objednávateľom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry 
považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky Objednávateľa uvedenej v týchto Osobitných požiadavkách na plnenie sa bude 
považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností Dodávateľa, pričom Odberateľ je oprávnený ukončiť s Dodávateľom 
zmluvný vzťah v súlade s článkom XVIII, bod 18.2, písm. a) VZP z dôvodu, že Dodávateľ porušil svoje povinnosti podľa 
Zmluvy podstatným spôsobom.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Svidník
Ulica: Čatára Nebiljaka 457

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

3

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

Jednotka: celok
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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 52 032,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 52 032,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122108

V Bratislave, dňa 22.11.2021 12:24:01

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

Dodávateľ:
aluplast Austria GmbH
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122108


Zákazka


Identifikátor Z202122108


Názov zákazky PVC profily a príslušenstvo na výrobu okien, balkónových dverí a
vchodových dverí


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/315865


Dodávateľ


Obchodný názov aluplast Austria GmbH


IČO FN 129645 f


Sídlo Roßlauf 26, Wartberg/Krems, AT-4552, Rakúska republika


Dátum a čas predloženia 22.11.2021 9:38:08


Hash obsahu návrhu
plnenia pACklsuAJSHJq+BY2SoHHqgE6DYjxlsdh77FMYa+ZME=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
dodavky v zmysle dodacich skupin firmy aluplast Austria GmbH a zaroven zohladnujuce aktualnu
situaciu na trhu s nedostatkom surovin.


Prílohy:
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