
Objednávatef: 
Názov: 
Sídlo: 
Štál: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

RÁMCOVÁ DOHODA 
Číslo 01/2018 

uzatvorená v súlade s ustanovením§ 56 a § 83 zákona o verejnom obstarávaní a ust. § 269 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. Autorského 

zákona č. 185/2015 Z.z. 

medzi zmluvnými stranami: 

SZCH Infra, s.r.o. 
Trnavská cesta 27 /B, 831 04 Bratislava 
Slovenská republika 
51054825 
2120584246 
SK2120584246 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 
oddiel Sro, vložka číslo 24843/B 

URL: www.hockeyslovakia.sk 
Bankové spojenie: VÚB Banka 
Číslo účtu: SK92 0200 0000 0038 6788 7453 
štatutárny zástupca: Mgr. Diana Kosová, konatel'ka 
(ďalej len „Objednávatel"' v príslušnom gramatickom tvare) 

Dodávatel': 
Názov: 
Sídlo: 
Štál: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

stengl a.s. 
Sumbalova 1/ A, 841 04 Bratislava 
Slovenská republika 
35873426 
2021772720 
SK2021772720 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 4171/B 
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
Číslo účtu: SK98 1100 0000 0029 2012 3600 
štatutárny orgán: Ing. Miroslav Novotný, predseda predstavenstva stengl a.s. 
{ďalej len „Dodávateť" v príslušnom gramotickom tvare) 

(Objednávater a Dodávatef sú ďalej spoločne označovaní oko „Zmluvné strany'�) 

Preambula 

Táto Rámcová dohoda na poskytnutie/dodanie predmetu zmluvy (ďalej len „Zmluva") sa uzatvára na 
základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Centrálny systém pre rozvoj a podporu 
tréningového procesu mládeže" zverejneného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestnlku EÚ č. 2017/S xxxxx zo dňa 
xx.yy.2.017 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 251/2017 zo dňa 21.12.2017. Táto Zmluva sa
uzatvára v súlade s ust. § 56 a § 83 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a ust. § 269 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnlk v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a
§ 65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. (ďalej len „Autorský zákon").
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Príloha č. 1







Príloha č. 2























Príloha č. 3











































































Príloha č. 4









Príloha č. 5
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