Rámcová dohoda č. Z20213822_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika
35555777
2021772544
SK2021772544
IBAN: SK6881800000007000409705SWIFTBICSP
+421917626479

Dodávateľ:
Obchodné meno:

DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.

Sídlo:

Ulica Zavarská 9290/10J, 91701 Trnava, Slovenská republika

IČO:

34139184

DIČ:

2020408027

IČ DPH:

SK2020408027

Bankové spojenie:

IBAN: SK8411000000002923910829

Telefón:

0905530599

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dopravné značky a príslušenstvo

Kľúčové slová:

dopravné značky, dopravné zariadenia, značky, príslušenstvo k značkám

CPV:

34992200-9 - Dopravné značky; 34920000-2 - Cestné príslušenstvo; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Dopravné značky a príslušenstvo
2. A. Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia
3. B. Príslušenstvo k dopravným značkám
Položka č. 1:

Dopravné značky a príslušenstvo

Funkcia
Nákup tovaru - zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení a príslušenstva vrátane dopravy do miest plnenia pre cesty
II. a III. triedy (ďalej spolu aj ako „tovar“, „dopravné značky“ alebo „predmet plnenia“):
- z dôvodu operatívneho zabezpečenia plynulej premávky,
- z dôvodu odstraňovania nedostatkov a problémov v dopravnom značení a v zjazdnosti ciest,
- na základe vydaného určenia dopravného značenia cestným správnym orgánom, resp. špeciálnych nariadení (VUC, PZ SR
alebo štátu),
- v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Dopravné značky vrátane príslušenstva musia spĺňať
minimálne technické požiadavky v zmysle:
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Minimum

Maximum

Presne

- STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky,
- STN EN 12899-1: minimálne požadované triedy
funkčnosti výrobku

- prederavenie líca P3, použitie okrajov E2, dynamické zaťaženie
snehom DSL1, zaťaženie pôsobením vetra WL2, bodové
zaťaženie PL2, odolnosť proti korózii SP,

- STN EN 12899-1: minimálne požadované triedy
funkčnosti výrobku

- trvalé výchylky, maximálna výchylka nepresahuje 20% TDB5,
TDT6

- STN 01 8020: Dopravné značky na pozemných
komunikáciách,
- vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
30/2020 Z. z. o dopravnom značení,
- zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných
zariadení na označovanie pracovných miest,
- TP 013 Systém hodnotenia zvislých dopravných
značiek a vodorovných dopravných značiek,
- TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia
dopravných a parkovacích zariadení,
- VL 6.1 Zvislé dopravné značky (vzorové listy stavieb
pozemných komunikácií).
2. Dopravné značky vrátane príslušenstva musia spĺňať
osobitné požiadavky:
- typ dopravných značiek: trvalé, prenosné,

áno

- materiál dopravných značiek: na pozinkovanom (FeZn)
podklade,

áno

- typ fólie dopravných značiek a dopravných zariadení:
reflexná, vyhotovená z retroreflexnej fólie triedy II.

áno

- dopravné značky so žltozeleným fluorescenčným
podkladom budú dodané s retroreflexnou fóliou triedy
III.,

áno

- predná strana zvislej dopravnej značky a dopravného
zariadenia: na jej vytvorenie bude použitý najmenší
počet kusov základne fólie

áno

- zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia budú
vyhotovené bez prederavenia prednej strany

áno

- prevedenie dopravných značiek - štandardné: s
rozmerom do 1000 mm x 1500 mm vyrobené z
pozinkovaného plechu hrúbky 1,00 mm s lisovaným
okrajom (dvojitý ohyb) po celom obvode značky a s
uchytávacími lištami na zadnej strane značky,

áno

- prevedenie dopravných značiek - veľkoplošné: s
rozmerom nad 1000 x1500 mm musia byť so založeným
okrajovým profilom,

áno

- upevnenie prenosných zvislých dopravných značiek a
dopravných zariadení: pomocou "podperného stĺpika"
osadeného v podstavci

áno

- materiál podperného stĺpika: oceľový profil JAKL 40 x
40 x 2 mm

áno

- dĺžka podperného stĺpika: podľa typu neseného
zariadenia bude v rozmedzí 1,50 m až 2,00 m

áno

- prevedenie podperného stĺpika: opatrený striedavo
retroreflexnými bielymi a červenými pruhmi šírky 0,10 m
až 0,20 m, ktorej hodnoty retroreflexie zodpovedajú
najmenej triede RA1 a kolority triede CR1 alebo CR2
podľa STN EN 12899-1,

áno

- celková dĺžka bielo-červenej úpravy podperného
stĺpika: retroreflexný bielo-červený polep dĺžky min. 600
mm,

áno
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- materiál podstavca: gumený, z recyklovaného
materiálu,

áno

- rozmery podstavca: 800 x 400 x 120 mm (tolerancia 5
%),

áno

- hmotnosť podstavca: min. 28 kg,

áno

- dopravné značky vrátane príslušenstva musia
vyhovovať triede zaťaženia DSL1 (dynamické zaťaženie
spôsobené pri odstraňovaní snehu),

áno

- na konštrukciu veľkoplošných dopravných značiek
nesmie byť použitý lamelový systém,

áno

- zadná strana dopravných značiek bude vyhotovená v
zmysle STN 01 8020, dodané dopravné značky musia
mať na zadnej strane označenie výrobcu dopravnej
značky a dátum výroby (na štítku alebo nálepke),

áno

- nosiče budú pre dopravné značky z FeZn trubiek, pre
veľkoplošné dopravné značky budú nosiče z FeZn „I“
profilov, systém uchytenia dopravných značiek musí
vyhovovať pre ich uchytenie na dvojicu trubiek,

áno

- súčasťou dodávky upínacích svoriek alebo upínacieho
prvku budú aj matice, podložky a skrutky v potrebnom
množstve; uvedené bude zahrnuté v jednotkovej cene
príslušnej položky,

áno

- spojovací materiál bude s antikoróznou povrchovou
úpravou,

áno

- dopravné značky s platným certifikátom zhody/SK
certifikát,

áno

- v prípade použitia obalových materiálov, tieto musia
byť jednorazové, nevratné, ekologicky zlikvidovateľné.

áno

Položka č. 2:

A. Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia

Funkcia
Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia s podkladom z pozinkovaného plechu, v zmenšenom, základnom a zväčšenom
rozmere, s univerzálnym uchytením, s lemom, nosičmi, a retroflexná fólia pre cesty II. a III. triedy.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

1. Výstražné značky 101 - 150; veľkosť: zmenšená;
rozmer: A 630 mm

ks

10

20

2. Výstražné značky 101 - 150; veľkosť: základná;
rozmer: A 900 mm

ks

95

190

3. Výstražné značky 101 -150; veľkosť: zväčšená;
rozmer: A 1260 mm

ks

1

4. Priecestné značky 151; veľkosť: základná; rozmer: A
900 mm

ks

7

14

5. Priecestné značky 152; veľkosť: základná; rozmer:
330/1000 mm

ks

15

30

6. Priecestné značky 153; veľkosť: základná; rozmer:
180/1350 mm

ks

4

8

7. Regulačné značky 201; veľkosť: zmenšená; rozmer: A
630 mm

ks

1

8. Regulačné značky 201; veľkosť: základná; rozmer: A
900 mm

ks

13

9. Regulačné značky 201; veľkosť: zväčšená; rozmer: A
1260 mm

ks

1

10. Regulačné značky 202; veľkosť: zmenšená; rozmer:
o 600 mm

ks

1

2

11. Regulačné značky 202; veľkosť: základná; rozmer: o
900 mm

ks

7

14
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26

Presne

12. Regulačné značky 202; veľkosť: zväčšená; rozmer: o
1050 mm

ks

1

13. Regulačné značky 203; veľkosť: zmenšená; rozmer:
o 420 mm

ks

2

4

14. Regulačné značky 203; veľkosť: základná; rozmer: o
620 mm

ks

6

12

15. Regulačné značky 210 - 216; veľkosť: zmenšená;
rozmer: o 420 mm

ks

1

3

16. Regulačné značky 210 - 216; veľkosť: základná;
rozmer: o 600 mm

ks

15

30

17. Regulačné značky 210 - 216; veľkosť: zväčšená;
rozmer: o 750 mm

ks

1

2

18. Regulačné značky 220 - 225; veľkosť: zmenšená;
rozmer: o 420 mm

ks

1

19. Regulačné značky 220 - 225; veľkosť: základná;
rozmer: o 600 mm

ks

5

11

20. Regulačné značky 230 - 245, 250 - 267; veľkosť:
zmenšená; rozmer: o 420 mm

ks

1

2

21. Regulačné značky 230 - 245, 250 - 267; veľkosť:
základná; rozmer: o 600 mm

ks

65

130

22. Regulačné značky 230 - 245, 250 - 267; veľkosť:
zväčšená; rozmer: o 750 mm

ks

2

5

23. Regulačné značky 248, 249, 268, 269; veľkosť:
základná; rozmer: 750/750 mm

ks

2

5

24. Regulačné značky 248, 249, 268, 269; veľkosť:
zväčšená; rozmer: 900/900 mm

ks

5

10

25. Regulačné značky 270, 271; veľkosť: zmenšená;
rozmer: o 420 mm

ks

1

26. Regulačné značky 270, 271; veľkosť: základná;
rozmer: o 600 mm

ks

9

27. Regulačné značky 270, 271; veľkosť: zväčšená;
rozmer: o 750 mm

ks

1

28. Regulačné značky 272; veľkosť: zmenšená; rozmer:
420/420 mm

ks

1

29. Regulačné značky 272; veľkosť: základná; rozmer:
600/600 mm

ks

2

30. Regulačné značky 272; veľkosť: zväčšená; rozmer:
840/840 mm

ks

1

31. Regulačné značky 273; veľkosť: zmenšená; rozmer:
420/630 mm

ks

1

32. Regulačné značky 273; veľkosť: základná; rozmer:
600/900 mm

ks

3

33. Regulačné značky 275 - 278; veľkosť: zmenšená;
rozmer: 600/600 mm

ks

1

34. Regulačné značky 275 - 278; veľkosť: základná;
rozmer: 750/750 mm

ks

1

35. Regulačné značky 280 - 283; veľkosť: zmenšená;
rozmer: 1200/1600 mm

ks

2

36. Informačné značky 301; veľkosť: zmenšená;
rozmer: A 630 mm

ks

1

37. Informačné značky 301; veľkosť: základná; rozmer:
A 900 mm

ks

6

38. Informačné značky 301, veľkosť: zväčšená; rozmer:
A 1260 mm

ks

1

39. Informačné značky 302 - 303; veľkosť: zmenšená;
rozmer: 420/420 mm

ks

5
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18

5

6

5

12

10

40. Informačné značky 302 - 303; veľkosť: základná;
rozmer: 600/600 mm

ks

25

50

41. Informačné značky 304; veľkosť: zmenšená; rozmer:
420/420 mm

ks

1

2

42. Informačné značky 304; veľkosť: základná; rozmer:
600/600 mm

ks

7

15

43. Informačné značky 305 - 308; veľkosť: základná;
rozmer: 1260/840 mm

ks

36

72

44. Informačné značky 315 - 316; veľkosť: zmenšená;
rozmer: 630/420 mm

ks

1

45. Informačné značky 315 - 316; veľkosť: základná;
rozmer: 900/600 mm

ks

1

46. Informačné značky 317 - 320; veľkosť: zmenšená;
rozmer: 600/600 mm

ks

1

47. Informačné značky 317 - 320; veľkosť: základná;
rozmer: 750/750 mm

ks

1

48. Informačné značky 321-10 / 321-20; veľkosť:
základná; rozmer: 800/300 mm

ks

2

5

49. Informačné značky 321; veľkosť: zmenšená; rozmer:
420/420 mm

ks

1

2

50. informačné značky 321; veľkosť: základná; rozmer:
600/600 mm

ks

3

6

51. Informačné značky 325; veľkosť: základná; rozmer:
600/600 mm

ks

7

15

52. Informačné značky 325, veľkosť: zväčšená; rozmer:
750/750 mm

ks

10

20

53. Informačné značky 326 - 328, 331 - 334; veľkosť:
zmenšená; rozmer: 420/420 mm

ks

2

5

54. Informačné značky 326 - 328, 331 - 334; veľkosť:
základná; rozmer: 600/600 mm

ks

1

55. Informačné značky 330; veľkosť: zmenšená; rozmer:
420/420 mm

ks

1

56. Informačné značky 330; veľkosť základná; rozmer:
600/600 mm

ks

1

3

57. Informačné značky 335; veľkosť: základná; rozmer:
600/600 mm

ks

1

3

58. Informačné značky 335; veľkosť: zväčšená; rozmer:
840/840 mm

ks

1

59. Informačné značky 336; veľkosť: základná; rozmer:
600/900 mm

ks

1

60. Informačné značky 336; veľkosť: zväčšená; rozmer:
840/1260 mm

ks

1

61. Informačné značky 340; veľkosť: základná; rozmer:
900/600 mm

ks

8

16

62. Informačné značky 341; veľkosť: základná; rozmer:
750/750 mm

ks

10

20

63. Informačné značky 342, 343, 360 - 362, 368, 370 378 veľkoplošné ZDZ

m2

22

44

64. Informačné značky 363, 364 - 367, 395 jednoduchý
a šípový smerník

m2

40

80

65. Informačné značky 350 - 353; veľkosť: základná;
rozmer: 400/250 mm

ks

20

40

66. Informačné značky 350 - 353; veľkosť: zväčšená,
rozmer: 560/350 mm

ks

1

67. Informačné značky 355; veľkosť: základná; rozmer:
500/250 mm

ks

50
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68. Informačné značky 355; veľkosť: zväčšená;, rozmer:
700/350 mm

ks

5

10

69. Informačné značky 393, 396; veľkosť: základná;
rozmer: 1050/350 mm

ks

8

16

70. Informačné značky 390 - 392; veľkosť: základná;
rozmer: 1200/1600 mm

ks

2

5

71. Informačné značky 401 459; veľkosť: zmenšená;
rozmer: 900/1200 mm

ks

5

11

72. Informačné značky 401 - 459; veľkosť: základná;
rozmer: 1200/1600 mm

ks

6

13

73. Dodatkové tabuľky 501 - 502; veľkosť: zmenšená;
rozmer: 900/360 mm; samostatná pod pruhové značky

ks

10

20

74. Dodatkové tabuľky 501 - 502; veľkosť:; základná;
rozmer: 1200/480 mm; samostatná pod pruhové značky

ks

27

55

75. Dodatkové tabuľky 501 -504, 511, 520 - 522, 527,
530 - 532; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/231 mm

ks

1

76. Dodatkové tabuľky 501 -504, 511, 520 - 522, 527,
530 - 532; veľkosť: základná; rozmer: 600/330 mm

ks

20

77. Dodatkové tabuľky 501 -504, 511, 520 - 522, 527,
530 - 532; veľkosť: zväčšená; rozmer: 750/412 mm

ks

1

78. Dodatkové tabuľky 505 - 509; veľkosť: zmenšená;
rozmer: 420/231 mm; text: 1 - 2 riadky

ks

1

79. Dodatkové tabuľky 505 - 509; veľkosť: základná;
rozmer: 600/330 mm; text: 1 - 2 riadky

ks

13

80. Dodatkové tabuľky 505 - 509; veľkosť: zväčšená;
rozmer: 750/412 mm; text: 1 - 2 riadky

ks

1

81. Dodatkové tabuľky 505 - 509; veľkosť: zmenšená;
rozmer: 420/315 mm; text: 3 riadky

ks

1

82. Dodatkové tabuľky 505 - 509; veľkosť: základná;
rozmer: 600/450 mm; text: 3 riadky

ks

13

83. Dodatkové tabuľky 505 - 509; veľkosť: zväčšená;
rozmer: 750/562 mm; text: 3 riadky

ks

1

84. Dodatkové tabuľky 505 - 509; veľkosť: zmenšená;
rozmer: 420/420 mm; text: 4 - 5 riadkov

ks

1

85. Dodatkové tabuľky 505 - 509; veľkosť: základná;
rozmer: 600/600 mm; text: 4 - 5 riadkov

ks

13

86. Dodatkové tabuľky 505 - 509; veľkosť: zväčšená;
rozmer: 750/750 mm; text: 4 - 5 riadkov

ks

1

87. Dodatkové tabuľky 510, 526; veľkosť: zmenšená;
rozmer: 420/420 mm

ks

1

88. Dodatkové tabuľky 510, 526; veľkosť: základná;
rozmer: 600/600 mm

ks

14

89. Dodatkové tabuľky 510, 526; veľkosť zväčšená;
rozmer: 750/750 mm

ks

1

90. Dodatkové tabuľky 512, 513 - 515, 525; veľkosť:
zmenšená; rozmer: 420/315 mm

ks

1

91. Dodatkové tabuľky 512, 513 - 515, 525; veľkosť:
základná; rozmer: 600/450 mm

ks

2

92. Dodatkové tabuľky 512, 513 - 515, 525; veľkosť:
zväčšená; rozmer: 750/562 mm

ks

1

93. Iné dopravné zariadenia 701 - lamela; veľkosť:
základná; rozmer: 2000/220 mm

ks

5

11

94. Iné dopravné zariadenia 702, veľkosť: základná;
rozmer: 1000/250 mm

ks

2

5

95. Iné dopravné zariadenia 705; 1-šíp; rozmer: 500/500
mm

ks

6

13

Strana 6 z 10

40

26

26

26

28

4

96. Iné dopravné zariadenia 705; 3-šípy; rozmer:
1500/500 mm

ks

6

13

97. Iné dopravné zariadenia 705; 4-šípy; rozmer:
2000/500 mm

ks

7

15

98. Iné dopravné zariadenia 706; veľkosť: základná;
rozmer: 600/900 mm

ks

2

5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3:

B. Príslušenstvo k dopravným značkám

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

99. Nosiče: Rúra Ø 60x2 mm pozinkovaná

bm

1475

2950

100. Nosiče: Rúra Ø 60x2 mm pozinkovaná s reflexným
č/b polepom tr.1

bm

105

210

101. Nosiče: Krytka Ø 60 mm

ks

510

1020

102. Nosiče: Profil ZN - I-120 mm

bm

45

90

103. Nosiče: Profil ZN - I-180 mm

bm

35

70

104. Nosiče: Jokel FeZn 40x40 mm, bez olepu

bm

60

120

105. Nosiče: Jokel FeZn 40x40 mm s reflexným červeno
bielym polepom tr. 1

bm

180

360

106. Nosiče: Priehradová konštrukcia / PKPB /A3
-100/NE/3 - Zn o60, rozmer: 500/500/500 mm

bm

15

30

107. Nosiče: Základový kôš priehradovej konštrukcie A3
- /100/NE/3, rozmer: 500/500/500 mm

ks

10

20

108. Uchytenie: Objímka - AL - Ø 60 mm

ks

1375

2750

109. Uchytenie: Objímka - AL - 40x40 mm

ks

575

1150

110. Uchytenie: Objímka - AL - na VO

ks

28

57

111. Uchytenie: Objímka- na I profil UB

ks

60

120

112. Uchytenie: Objímka- AL - o60 - dvojitá - zostava
60/60

ks

120

240

113. Dopravné zariadenia: Zastavovací terčík obojstranný

ks

19

39

114. Dopravné zariadenia: Ekosvetlo bez batérie

ks

33

67

115. Dopravné zariadenia: Batéria 6V 7Ah

ks

87

174

116. Dopravné zariadenia: Kotviaca pätka AP60/4 kompletná

ks

28

56

117. Dopravné zariadenia: Páska bandimex 12,7 mm

ks

9

18

118. Dopravné zariadenia: Spony bandimex 12,7 mm

ks

29

58

119. Dopravné zariadenia: Dočasná páska
oranžovo-čierna

ks

12

25

120. Dopravné zariadenia: Uzatváracia bezpečnostná
páska

ks

15

30

121. Dopravné zariadenia: Pozinkovaná zábrana Z2a/b 2000 mm, rozmer: 2000/1100 mm

ks

40

80

122. Dopravné zariadenia: Z4a/b - PVC obojstranná
Tr.1, rozmer: 250/1000 mm

ks

63

126

123. Dopravné zariadenia: Z4a/b - PVC obojstranná
Tr.2, rozmer: 250/1000 mm

ks

134

269

124. Dopravné zariadenia: Gumený podstavec 28 kg

ks

211

422

125. Fólie: Fólia čierna - nereflexná

m2

12

24

126. Fólie: Fólia reflexná - tr. 1 biela, modrá, žltá,
červená

m2

35

70
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Presne

127. Fólie: Fólia reflexná - tr. 2 biela, modrá, žltá,
červená

m2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

16

32

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov od momentu uzavretia dohody.
2. Miesto plnenia - Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Michalovce, Trebišov.
3. Dodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) k momentu uzavretia dohody.
4. Požadované doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky:
- podrobný rozpis ocenených položiek v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 potvrdený dodávateľom (pečiatka a podpis osoby
oprávnenej konať v mene dodávateľa). V prílohe č. 1 musí byť ocenená každá položka vyšpecifikovaná objednávateľom.
- platné doklady preukazujúce zhodu výrobku s technickými špecifikáciami v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam
skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov (certifikát zhody, SK - certifikát, SK vyhlásenie o
parametroch) na všetky druhy dopravných značiek a príslušenstvo - nosiče alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným
orgánom členského štátu,
- fotodokumentácia (katalóg) požadovaných výrobkov - dopravných značiek a príslušenstva vo formáte .pdf, .doc, jpg. a pod. s
uvedením ich názvu/označenia,
- fotodokumentácia, na ktorej je viditeľný dvojitý ohyb vo formáte .pdf, .doc, .jpg a pod.,
- čestné vyhlásenie dodávateľa, že sa zaväzuje dodávať tovar od zmluvného dodávateľa – výrobcu, od ktorého predložil
doklady preukazujúce zhodu výrobku s technickými špecifikáciami (certifikát zhody, SK-certifikát, SK-vyhlásenie o zhode),
čestné vyhlásenie musí byť potvrdené dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa).
- vzorka -1 kus: vyhotovenie ZDZ č. 363 jednoduchý smerník, 2-riadkový, s číslom cesty a so vzdialenosťou k cieľu, na
podklade z pozinkovaného plechu s dvakrát ohýbaným rámom po celom obvode , s fóliou tr. II, o rozmere 550 x 2250 mm
(vxš) vo farebnom prevedení podľa STN 018020.
5. Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží:
- elektronicky, t. j. prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok
výberového konania", ktorým systém EKS informuje dodávateľa o výsledku výberového konania,
- s predmetom e-mailovej správy "SÚŤAŽ - Dopravné značky, doklady"
- vo forme farebne naskenovaných originálov vo formáte .pdf, .jpg,
- najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody prostredníctvom systému EKS.
- vzorku je potrebné doručiť tiež do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody prostredníctvom EKS do sídla
verejného obstarávateľa - osobne alebo poštou alebo doručovateľskou službou. Pri zaslaní vzorky je potrebné uviesť či ide o
vzorku poskytnutú zdarma, alebo uchádzač požaduje jej vrátenie.
6. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať výhradne nový, nepoužívaný a nepoškodený tovar vrátane dopravy do jednotlivých miest
plnenia.
7. Spolu s tovarom sa dodávateľ zaväzuje dodať: - návod na montáž a osadenie dopravných značiek vrátane príslušenstva, podrobné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa umiestnenia alebo použitia dopravných značiek vrátane
príslušenstva,- návod na používanie tovaru, jeho údržbu a čistenie. Doklady podľa tohto bodu sa dodávateľ zaväzuje dodať v
slovenskom jazyku.
8. Dodávateľ prehlasuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia podľa tejto dohody, nie je zaťažený právami tretích osôb.
9. Dodávateľ sa zaväzuje tovar zabaliť obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Dodávateľ sa
zaväzuje použiť obaly určené na jednorazové použitie, nevratné a ekologicky zlikvidovateľné.
10. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude špecifikované v čiastkových písomných objednávkach, s uvedením
druhu predmetu plnenia, jeho ceny, množstva a miesta dodania.
11. V prípade potreby dodania dopravnej značky uvedenej vo vyhláške MVSR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorou
sa vykonáva zákon o cestnej premávke ako „vzor“, sa dodávateľ zaväzuje po prijatí objednávky vypracovať grafický návrh
takejto značky v zmysle pokynov objednávateľa uvedených v objednávke, ktorý sa zároveň zaväzuje predložiť objednávateľovi
na schválenie. Termín predloženia grafického návrhu značky na schválenie objednávateľom bude uvedený v objednávke.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať takúto značku najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa schválenia grafického návrhu
objednávateľom.
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12. Ak dodávateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú celkovú zmluvnú cenu uvedie v zložení:navrhovaná celková zmluvná cena v EUR bez DPH,- sadzba DPH a výška DPH v EUR,- navrhovaná celková zmluvná cena v
EUR vrátane DPH. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú zmluvnú cenu s DPH a na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke (Rozpise ocenených položiek - Príloha č. 1).
13. Jednotkové ceny ocenených položiek musia zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesta plnenia vrátane
jeho naloženia a vyloženia, prepravných nákladov, balenia a spojovacieho materiálu, ako aj všetky ostatné náklady spojené s
plnením predmetu zákazky dodávateľom.
14. Lehota dodania tovaru:
14.a) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar pri množstve do 10 ks v lehote najneskôr do 24 hodín, pri množstve 10 - 100 ks do
10 (desiatich) pracovných dní, pri množstve nad 100 ks do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej
objednávky dodávateľovi,
14.b) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v prípade osobitnej situácie, najmä v prípade havarijného stavu, špeciálnych
nariadení VÚC, PZ SR alebo štátu pri množstve do 10 ks v lehote do 24 hodín, pri množstve 10-50 ks v lehote najneskôr do 5
(piatich) pracovných dní, pri množstve 50-100 ks v lehote najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní a pri množstve nad 100
ks v lehote najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky dodávateľovi, dodržanie
lehoty v prípade havarijného stavu či špeciálnych nariadení sa nevzťahuje na veľkoplošné položky,
14.c) v prípade emailovej komunikácie sa za deň doručenia objednávky považuje deň prijatia e-mailu od odosielajúcej
zmluvnej strany.
14.d) nedodržanie týchto termínov považuje objednávateľ za podstatné porušenie dohody.
14.e) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod. Ďalej sa
zaväzuje, že oznámi kontaktnej osobe objednávateľa uvedenej na objednávke telefonicky alebo formou elektronickej pošty
(email) predpokladaný čas doručenia minimálne 1 deň vopred.
15. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu prípadných vád tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení, pričom oznámenie vád
(reklamácia) musí byť vykonané písomne. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). Reklamáciu
možno uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný deň.
16. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto dohody, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní
od nahlásenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný objednávateľovi oznámiť
odmietnutie uznania vady v uvedenej 5-dňovej lehote. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar
prevziať v mieste dodania na vlastné náklady.
17. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných STN, EN STN a právnych predpisov SR počas záručnej
doby v trvaní - 7 rokov na fólie triedy 1 /Ref 1/, - 10 rokov na fólie triedy 2 a 3 /Ref 2 a Ref 3/, - 7 rokov na dopravné značky
ako celok. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru objednávateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar
vzťahujú.
18.a) Ak počas platnosti tejto dohody dôjde u výrobcu dodávaného tovaru k zmene suroviny alebo výrobného postupu s
vplyvom na vlastnosti predmetu plnenia, je dodávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi do 5 prac. dní od
momentu, kedy nastala.
18.b) Objednávateľ je oprávnený požiadať dodávateľa o preukázanie dodržiavania technických podmienok – predloženie
certifikátov, atestov a pod. na dodaný tovar. Dodávateľ je povinný tieto dokumenty dodať objednávateľovi do 5 pracovných dní
odo dňa doručenia písomnej požiadavky objednávateľa.
19. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody:
19.a) nedodržanie lehoty dodania tovaru,
19.b) nedodržanie kvality dodaného tovaru,
19.c) nedodržanie zmluvných jednotkových cien,
19.d) nepredloženie požadovaného dokladu – certifikát výrobku, alebo vyhlásenie o zhode výrobku podľa bodu 19.a) a 19.b),
19.e) nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uvedených
v bode 4. Osobitné požiadavky na plnenie vrátane nepredloženia vzorky,
19.f) nepredloženie prílohy č. 1 v rozsahu požadovanom objednávateľom, t. j. na všetky položky vyšpecifikované
objednávateľom,
19.g) nesplnenie podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) alebo f) ZVO k momentu uzavretia dohody.
20. Súčasťou rámcovej dohody sú Obchodné podmienky elektronického trhoviska v aktuálnom znení.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Príloha č. 1 - Podrobný rozpis ocenených položiek.xlsx

Príloha č. 1 - Podrobný rozpis ocenených položiek.xlsx
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III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

súbor

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

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: 199 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 238 800,00 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 08.03.2021 10:40:02
Objednávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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