
Kúpna zmluva č. Z202120909_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

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: Semafórové súpravy a signalizačná šípka
Kľúčové slová: semafórové súpravy, semafory, signalizačné zariadenia, signalizačná šípka
CPV: 34996000-5 - Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu; 

34996100-6 - Semafory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Mobilná semafórová súprava - 2 ks (2 sady)

2. Signalizačná šípka - 1 ks

Položka č. 1: Mobilná semafórová súprava - 2 ks (2 sady)

Funkcia

Mobilná semafórová súprava potrebná k riadeniu premávky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mobilná semafórová súprava - 2 ks (2 sady) sada 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Parametre:

- LED návestidlá o priemeru 210 mm zodpovedajúce 
STN EN 12368

- obsahuje 2 ks mobilných návestidiel

- slúži k riadeniu premávky pokiaľ je prejazdný len jeden 
jazdný pruh

- funkčnosť všetkých LED je monitorovaná a indikovaná 
na programovacom zariadení
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- programovanie a synchronizácia pomocou 
odpojiteľného programovacieho zariadenia

- dĺžka uzatvorenia úseku od 20 do 1000 m

- doba svitu červenej od 3 do 1000 sekúnd

- doba svitu zelenej od 10 do 1000 sekúnd

- nastavovanie prejazdných rýchlostí 15 až 80km/h

- záložný zdroj zaistí výmenu akumulátora bez nutnosti 
novej synchronizácie

- napájanie z akumulátora 12V=, stredný odber prúdu 
0,35A, doba prevádzky z akumulátora 12V/180Ah je až 
21 dní

- mobilný podstavec s akubedňou pre akumulátor do 
230Ah

Cena za celok vrátane dodania - 1 ks Nitrianske Rudno; 
1 ks Ilava.

Položka č. 2: Signalizačná šípka - 1 ks

Funkcia

Signalizačná šípka na zabezpečenie riadenia cestnej premávky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Signalizačná šípka ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Parametre:

- SŠ8 LED svietidlo s priemerom 200 mm s držiakom na 
predmetné svetelné šípky

- šípka pravá alebo ľavá

- priemer svetla 220 mm

- vodeodolná

- rozmery 900 x 900 mm

- možnosť ovládať z kabíny - diaľkové ovládanie s 
káblom

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia - Nitrianske Rudno, Ilava.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.

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 3 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
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Objednávateľ požaduje zaslať  (emailom) fotografie/obrázky predmetu zákazky a technickú špecifikáciu za účelom overenia 
požadovaných vlastností do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Vrátane zaškolenia min. 2 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.

Objednávateľ požaduje záručnú dobu min. 24 mesiacov.

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.

Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska 
(OPET).

Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu 
DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

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:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.10.2021 12:00:00 - 16.12.2021 10:44:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 499,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 198,80 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120909

V Bratislave, dňa 27.10.2021 11:38:02

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120909


Zákazka


Identifikátor Z202120909


Názov zákazky Semafórové súpravy a signalizačná šípka


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314666


Dodávateľ


Obchodný názov značenie.sk, s.r.o.


IČO 50577557


Sídlo Východná 301/40, Prievidza, 97101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 25.10.2021 10:08:51


Hash obsahu návrhu plnenia 26Va0veKCNEDt2hKxOaCDoSYgi0DBzo9mbs598CVev4=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
prenosna semaf suprava.pdf










 
                                                                                 
                                                                           
                                                                          značenie.sk, s.r.o. 
                                                                                          Východná 301/40 
                                                                                                                               971 01 Prievidza 
                                                                                                                               znacenie@znacenie.sk 
 



 
Bankové spojenie:                                                      IČO:   50 577 557                                             www.znacenie.sk 
IBAN: SK7211000000002947030316                       DIČ:  2120375389                                            znacenie@znacenie.sk 
SWIFT: TATR SK BX                                          IČ DPH: SK2120375389 



 



 



 
Prenosná semafórová súprava 



 
 



Vyhlásenie o zhode č.2/2020 
 
 



 
Vyhlásenie o zhode vydáva 



 
Obchodné meno: značenie.sk, s.r.o. 



Sídlo: Východná 301/40, 971 01 Prievidza 



IČO: 50 577 557 



 



Popis a funkcia výrobku: prenosná semaforová súprava pozostáva z dvoch samostatných 



segmentov s riadiacimi jednotkami a batériou v uzamykateľnom podstavci na kolieskach  



 



 



 



Napájanie: Batéria 12 V 



Max. napájanie svetla: 32 W @ 12 V 



Pracovná teplota: -20 až +70 st. C 



Veľkosť svetiel: d=200 mm 



Pracovná výška: min 180 cm, max. 235 cm 



Rozmery podstavca: š- 47 cm x d-74 cm 



 



  Svietivosť: L8H 



  Retroreflexia – R0 



  Odolnosť voči nárazu: M1+4 



  Tepelná odolnosť: T2 



  Odolnosť voči vode a prachu: IPX4 



   



     



 



Výrobca vyhlasuje: 



Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný. Spĺňa prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda 



všetkých výrobkov uvádzaných na trh v súlade s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami 



nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a s požiadavkami technických predpisov. Výrobok je vyrobený 



v zmysle európskych štandardov – EN 12352:2006.                                                                   
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