
Kúpna zmluva č. Z202011590_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Sídlo: Košovská 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 31579183
DIČ: 2020467350
IČ DPH: SK2020467350
Bankové spojenie: IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8
Telefón: 00421465422412

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: značenie.sk, s.r.o.
Sídlo: Východná 301/40, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 50577557
DIČ: 2120375389
IČ DPH: SK2120375389
Bankové spojenie: IBAN: SK7211000000002947030316
Telefón: 0905520518

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dopravné zariadenie a príslušenstvo
Kľúčové slová: dopravné zariadenie
CPV: 34920000-2 - Cestné príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo

Funkcia

Dodávka dopravných zariadení a príslušenstva.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Plastové ochranné zábradlie EU (typ. I.), oranžová, 
dĺžka 2000 mm ks 10

Dopravný kužeľ, výška 500 mm, gumené vyhotovenie ks 50

Pozinkovaný stĺpik s priemerom 60 mm, dĺžka stĺpika 
7000 mm ks 50

Plastová krytka pozinkovaného stĺpika s priemerom 60 
mm ks 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
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Predmet zákazky musí spĺňať požiadavky normy STN 01 8020 dopravné značky na pozemných komunikáciách vrátane 
všetkých jej zmien a technicko normalizačných informácií. 

Záručná doba na predmet zákazky je 2 roky.

V prípade nedodržania technických špecifikácií a lehoty plnenia zo strany dodávateľa, môže objednávateľ požadovať od 
dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za porušenie každého jedného technického parametra alebo lehoty 
plnenia nad rámec Obchodných podmienok elektronického trhoviska. 

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Prievidza
Ulica: Garážová 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.06.2020 14:17:00 - 26.06.2020 14:17:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 610,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 035,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 442,00 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/
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V Bratislave, dňa 08.06.2020 15:00:01

Objednávateľ:
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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