
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201640639_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Obec Liešťany

č.1, 97227 Liešťany, Slovenská republika

00318230

2021211731

SK4302000000000016925382

0918803349

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK46 1100 0000 0026 2737 0485

SK2020434856

2020434856

36000124

Československej armády 18, 03601 Martin, Slovenská republika

HAKOM, s.r.o.,

0903800387

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Zvislé dopravné značky, trieda I.

zvislá dopravná značka na FeZn podklade, so zahnutým lisovaným okrajom po celom obvode,
retroreflexná fólia I. triedy

Kľúčové slová:

34992200-9 - Dopravné značky; 60100000-9 - Služby cestnej dopravyCPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Trvalé dopravné značky trvale zabudované na informáciu, vedenie, upozorňovanie a riadenie vodičov a chodcov.•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

17ksP 1 - Daj prednosť v jazde, rozmer 900 x 900 mm

3ksP 2 - Stoj daj prednosť v jazde, rozmer 700 mm

3ksP 8 - Hlavná cesta, rozmer 500 x 500 mm

7ksB 2 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, rozmer      500 mm

3ksB27a - Zákaz odbočenia vpravo, rozmer 700 mm

3ksB27b - Zákaz odbočenia vľavo, rozmer 700 mm

2ksC2 -  Prikázaný smer jazdy vpravo, rozmer 700 mm

2ksC6c – Prikázaný smer odbočenia vpravo a vľavo, rozmer 700 mm

7ksIP 3b - Jednosmerná premávka, rozmer 500 mm x 500 mm
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1ksIP 4 - Slepá cesta, rozmer 500x500 mm

2ksP 13 - Tvar križovatky, rozmer 500 x 500, viď. obrázok č. 1

1ksP 13 - Tvar križovatky, rozmer 500 x 500, viď. obrázok č. 2

1ksP 12 - Tvar križovatky, rozmer 500 x 500, viď. obrázok č. 3

1ksP 12 - Tvar križovatky, rozmer 500 x 500, viď. obrázok č. 4

1ksP 12 - Tvar križovatky, rozmer 500 x 500, viď. obrázok č. 5

8ksFeZn stĺp, ø 60mm/2mm, dĺžka 3000 mm

25ksFeZn stĺp, ø 60mm/2 mm, dĺžka 3500 mm

9ksFeZn stĺp, ø 60mm/2 mm, dĺžka 4000 mm

2ksFeZn stĺp, ø 60mm/2 mm, dĺžka 4500 mm

44ksPlastová krytka na okrúhly stĺpik, priemer 60 mm
(na zabránenie vtekaniu vody do stĺpika)

88ksZn úchytka na upevnenie značky na stĺpik priemeru 60 mm
(vrátane skrutiek a matíc)

1ksDopravné zrkadlo 800 x 600 mm  spolu s úchytmi na stĺpik

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

retroreflexná fólia, trieda I.Typ fólie

Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom po celom obvode
FeZn, základný rozmer

Vyhotovenie

vyhlásenie o parametroch, symbol označenia zhody CE
podľa STN EN 12899

Systém preukazovania zhody

na pozinkovanom podkladeMateriál dopravných značiek

súčasťou dodávky musí byť aj príslušenstvo na bezpečné
uchytenie na stĺp s Ø 60 mm, akrylátová zrkadlová plocha

Dopravné plastové zrkadlo - príslušenstvo

opatrený červeno - bielou páskouDopravné  plastové zrkadlo - rám zrkadla

musí vyhovovať technickým predpisom MDPaT č. 9/2006Dopravné  plastové zrkadlo - technický predpis

Súčasťou dodávky upínacích svoriek alebo upínacieho prvku budú aj
matice, podložky a skrutky v potrebnom množstve. Uvedené bude
zahrnuté v jednotkovej cene príslušnej položky

Spojovací materiál bude s antikoróznou povrchovou úpravou

ZDZ budú bez prederavenia prednej strany

Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť so zahnutým
lisovaným okrajom (dvojitý ohyb)

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný technický popis dodávaného tovaru do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy vrátane
nákresov, fotografií alebo obrázkov

Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého tovaru

Požaduje sa kontaktovať kontaktnú osobu objednávateľa dva dni pred dodaním tovaru

Nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.

UpresnenieNázov

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5
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Názov súboruPopis

č.1 .jpgč.1 .jpg

č.2.jpgč.2.jpg

č.3.jpgč.3.jpg

č.4.jpgč.4.jpg

č.5.jpgč.5.jpg

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrenčianskyKraj:

PrievidzaOkres:

LiešťanyObec:

Liešťany č. 1Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

28.11.2016 08:00:00 - 14.12.2016 14:00:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 231,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 406,06 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 687,27 EUR4.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
HAKOM, s.r.o.,
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Obec Liešťany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 23.11.2016 12:38:04

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Strana 4 z 4


		2016-11-23T12:38:06+0100
	EKS PDF PODPIS




