
Zmluva o dielo č. Z201521971_Z 
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany ^ f 1 ^ " X 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Číslo účtu: 
Tel: 

Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 7, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika 
00400009 

0911126233 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: Talajka, s.r.o. 
Sídlo: Alžbetin Dvor 354, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika 
IČO: 47062436 
DIČ: 2023721557 
IČ DPH: SK2023721557 
Číslo účtu: SK4911000000002920899900 
Tel: 0903711563 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Zvislé dopravné značky Názov: 
Kľúčové slová: 
C P V: 

Druh/y: 
Kategória služieb: 

Dopravná značka, osadenie dopravných značiek 
34992200-9 - Dopravné značky; 45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek; 60000000-8 • 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
Tovar; Služba 
27. Ostatné služby 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Zvislá dopravná značka B29a, rozmer 700mm ks 2 

Zn stĺpik ks 2 

Objímky s priemerom 60 mm na uchytenie značky o stĺpik ks 2 

Krytka na stĺpik plastová, priemer 60 mm ks 2 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Konštrukčné vyhotovenie dopravnej značky Pozinkovaný plech so zahnutým lisovaným okrajom 

Konštrukčné vyhotovenie stlpika Pozinkovaný stĺpik, priemer 60 mm, dĺžka 3300 mm 

Fólia Reflexná fólia l.triedy 



2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

M M 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce 
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy 
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého tovaru 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s STN 01 8020 a platnými predpismi o pravidlách cestnej premávky 

Jednotlivé práce vykoná dodávateľ do 7 dní od doručenia objednávky 

Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho 
dodaním 
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi 

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky technických a kvalitatívnych požiadaviek v zmysle zákona č.264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

Názov Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

II. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: 
Kraj: 
Okres: 
Obec: 
Ulica a číslo: 

Slovenská republika 
Bratislavský 
Senec 
Dunajská Lužná 
Lipnická 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

14.9.2015 10:01:00-23.9.2015 16:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: sada 
Množstvo: 1,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 187,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 3.9.2015 8:38:00 

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

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

https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/

