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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
Názov zákazky: „Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného 
značenia a dopravných zariadení na území mesta Nitry.“  
Typ zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác.  
Podľa zákona č. 343/2015 z. o verejnom obstarávaní.  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  Mesto Nitra  
Adresa:  Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra  
IČO:              00308307  
IČ DPH:          SK2021102853  
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Daniš, 0911 483 296  
Kontaktná osoba vo veciach technických a dodania: Ing. Ľubomír Muzika, 0905626096  
 
2. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom obstarávania sú stavebné práce - opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a 
prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových 
komunikáciách mesta Nitry, v rozsahu položiek výkazu výmer podľa špecifikovaného zadania 
správcu. 
 
Pre účely tejto verejnej súťaže sa miestnymi a účelovými komunikáciami rozumejú všeobecne 
prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do 
siete miestnych alebo účelových komunikácií. Mesto Nitra ako vlastník a poverený správca 
miestnych komunikácií je povinný miestne a účelové komunikácie udržiavať v stave 
zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. 
Rozsah výkonov opráv, obnovy a zriadenia zvislého, vodorovného a prenosného dopravného 
značenia a dopravných zariadení závisí od vonkajších faktorov - poveternostné podmienky, 
dopravná situácia, dopravná nehodovosť a iných ťažko predvídateľných udalostiach. Obstarávateľ 
definoval objem a rozsah prác na základe analýzy štandardov a nákladov údržby a z praktických 
skúseností vo využívaní technológii a pracovných postupov za minulé obdobie. 
Predpokladaný rozsah úkonov a dodávok pre opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a 
prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení je uvedený vo výkaze výmer. 
Jednotkové ceny uvedené uchádzačom pri položkách výkazu výmer, budú súčasťou prílohy k 
rámcovej zmluve. Objednávateľ konkrétny objem prác bude formou zadania upresňovať podľa 
skutočných potrieb v priebehu roka a to len do výšky jemu schválených finančných prostriedkov 
bežného roka. 
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Verejný obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa výkon opráv, obnovy a zriadenie zvislého, 
vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení takým spôsobom, ktorý 
v najmenšej možnej miere ovplyvní plynulosť cestnej premávky v priestore zhotovovania prác. 
 
Odstránenie (demontáž) havarovaných alebo inak poškodených dopravných značiek a dopravných 
zariadení, ich súčastí a príslušenstva s naložením na dopravný prostriedok, s odvozom a 
uskladnením na skládku odpadov. 
Zriadenie (montáž, demontáž) prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení, ich 
súčastí a príslušenstva podľa zadania správcu. 
Technologická obnova a zriadenie vodorovného dopravného značenia, strojná, ručná, farbou 
alebo štruktúrovaným plastom na vodorovné značenie ciest, v prípade potreby s predznačením 
plôch a čiar. 
Technologické odstránenie vodorovného dopravného značenia mechanickým spôsobom 
(frézovaním a pod.). 
Operatívne odstránenie závažných závad v zjazdnosti spôsobených poškodením, odcudzením a 
pod. dopravného značenia a dopravných zariadení, v čase do 60 minút od nahlásenia povereným 
pracovníkom verejného obstarávateľa. 
Obnova a zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení na 
podklade špecifikovaného zadania objednávateľa v termíne do 30 dní. Zriadenie prenosného 
dopravného značenia na podklade špecifikovaného zadania objednávateľa v termíne do 15 dní. 
  
TECHNICKÉ POŽIADAVKY OBSTARÁVATEĽA 
 
Použitie, kvalita použitých materiálov a výrobkov podľa príslušných STN/ EN noriem. 
Výrobok ZDZ musí byť označený certifikačnou značkou zhody v zmysle zákona 56/2018 Z. z. o 
posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Vyhotovenie a použitie dopravných značiek, dopravných zariadení, ich súčastí a príslušenstva v 
súlade s STN 01 8020:2018, STN EN 12899-1 a platných zmien, vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a TP SSC 04/2005, 
05/2005, 07/2005, 06/2013. 
Označenie použitých výrobkov podľa zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a zákona 56/2018 Z. z.. 
Vyhotovenie zvislých dopravných značiek na tabuli z pozinkovaného plechu s ochranným lemom 
(dvojitým prehnutie okraja tabule) - nosiče a spojovací materiál v antikoróznom vyhotovení. 
Funkčná plocha zvislej dopravnej značky a dopravnej značky s aplikáciou retroreflexnej fólie 
triedy 1 (Ref1), triedy 2 (Ref2) alebo triedy 3 (Ref3). 
Technicko-kvalitatívne parametre u dopravných značiek v súlade s certifikátom preukázania 
zhody a jeho súhrnného protokolu. 
Minimálne požadované triedy funkčnosti výrobku podľa STN EN 12899-1: 
a. prederavenie líca : P3 
b. použitie okrajov : E2 
c. dynamické zaťaženie snehom : DSL1 
d. zaťaženie pôsobením vetra : WL3 
e. bodové zaťaženie : PL1 
f. odolnosť proti korózii : SP1, SP2 
g. dočasné výchylky : TDB1, TDT1 
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Informácie o výrobku: dodávateľ sprístupní nasledovné informácie o ZDZ, dopravných 
zariadeniach a ich súčastiach: 
a. návod na montáž a osadenie 
b. podrobné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa umiestnenia alebo použitia 
c. návod na používanie, údržbu a čistenie. 
 
Vyhotovenie vodiacich dopravných zariadení musí spĺňať podmienky TP 07/2005, ktorý 
stanovuje ich vzhľad, rozmery a umiestňovanie. Požiadavky na vodorovné dopravné značky: 
Viditeľnosť - Cez deň je viditeľnosť vodorovných dopravných značiek určená farebnosťou 
špecifikovanou trichromatickými súradnicami tolerančných oblastí v kolorimetrickom 
trojuholníku CIE (tabuľka 7 a STN EN 1436+A1 tabuľka 6), koeficientom jasu alebo 
koeficientom jasu pri difúznom osvetlení (STN EN 1436 tabuľka 1 alebo 2). 
Viditeľnosť – V noci určená hodnotou koeficienta vratného odrazu (retroreflexie) podľa STN EN 
1436+A1 tabuľky 3, 4, 5. 
Odolnosť proti šmyku sa musí merať metódou uvedenou v prílohe D STN EN 1436+A1 
a musí spĺňať požiadavky STN EN 1436+A1 tabuľky 7. 
 
Minimálne požadované triedy funkčnosti výrobku podľa STN 01 8020:2018, STN EN 12899- 
1:2008, STN EN 1436:2007 + A1:2009: 
a. koeficient vratného odrazu za sucha trieda RL R2 
b. koeficient jasu trieda B2 
c. protišmyková odolnosť trieda SRT S3 
d. koeficient jasu pri difúznom osvetlení trieda Qd Q2 
e. trvanlivosť IO 1 
 
S informáciami a podkladmi označenými uchádzačom ako jeho obchodné tajomstvo bude 
obstarávateľ, alebo ním určený technický dozor investora zaobchádzať dôverne. 
 
3.Typ zmluvy:  
Rámcová zmluva na uskutočnenie stavebných prác.  
 
4.Miesto dodania:  
Hlavné miesto uskutočnenia prác na uvedený predmet zákazky: Opravy, obnova a zriadenie 
zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a 
účelových komunikáciách mesta Nitra, tvoria miestne a účelové komunikácie mesta Nitra.  
 
5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky: do 180.000,00€ bez DPH  
 
6. Termín dodania:  
Lehota platnosti zmluvy: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do 
vyčerpania hodnoty, ktorá je uvedená ako hodnota predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho, 
ktorá zo skutočností nastane skôr.  
 
7. Lehota na predloženie ponuky do :  
13.03.2020 do 12:00 hod.  
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Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá (zaradená do vyhodnotenia), ale zostane 
neotvorená súčasťou dokumentácie k zadávaniu zákazky.  
Ponuky budú predložené v uzatvorenej obálke s označením: Súťaž - „Opravy, obnova a zriadenie 
zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území 
mesta Nitry.“ – NEOTVÁRAŤ! na obale ponuky musí byť uvedená identifikácia uchádzača, 
ktorý ponuku predkladá!! 
Ponuky musia byť doručené poštovou prípadne kuriérskou zásielkou v stanovenej lehote na 
adresu: Mesto Nitra, Ing. Lukáš Daniš, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, alebo osobne do 
podateľne verejného obstarávateľa (na už uvedenej adrese).  
 
8. Náležitosti ponuky:  
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  
-  List s identifikačnými údajmi uchádzača ( v prípade skupiny za každého člena skupiny) – 
obchodný názov, adresa sídla alebo miesta podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho 
orgánu uchádzača, IČO, IČ DPH, bankové spojenie ( názov, adresa a sídlo peňažného ústavu) 
číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu a mailu.  
-  Vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých 
dokladov a údajov; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.  
-  V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý 
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, 
podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny.  
-  Návrh na plnenie kritéria – cena za práce a tovary a kritérium reakčný čas– vyplnené údaje 
uvedené v PRÍLOHE A tejto výzvy na predloženie ponúk a vyplnené tabuľky, ktoré sú obsahom 
PRÍLOHY B súťažných podkladov - podpísané uchádzačom alebo osobou splnomocnenou konať 
za uchádzača .  
-  Návrh zmluvy s predpísanými prílohami podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený 
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v jednom výtlačku.  
-  Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov.  
 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách s DPH vrátane 
všetkých nákladov.  
Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk 
(PRÍLOHA A), vrátane vyplneného formulára na stanovenie celkovej ceny predmetu zákazky 
(PRÍLOHA B), podpísané uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby 
štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača (oprávnená osoba preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou 
plnou mocou), v prípade skupiny dodávateľov musí byt podpísaný každý člen skupiny alebo 
osoba/osoby oprávnené konať v danej veci za člena skupiny. Uchádzač je povinný oceniť všetky 
položky výkazu výmer. Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu 
výmer priradí/uvedie v navrhovanej zmluvnej cene jednotkovú cenu. Celková cena za 
uskutočnenie predmetu zákazky je cena spolu s DPH daná súčtom všetkých ocenených položiek 
oceneného výkazu výmer (súčinov jednotkovej ceny, množstva uvedeného vo výkaze výmer a 
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DPH so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta) uvedená ako výsledok REKAPITULÁCIE, ktorá je 
obsahom PRÍLOHY B. Uchádzač zodpovedá za správne a presné ocenenie predmetu zákazky 
podľa výkazu výmer.  
 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení:  
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platcom DPH, upozorní.  
 
9. Vyhodnotenie ponúk:  
Po vyhodnotení predložených ponúk bude úspešnému uchádzačovi oznámené, že jeho ponuka sa 
prijíma a bude s ním podpísaná zmluva, neúspešným uchádzačom bude oznámené, že jeho 
ponuka nebola úspešná a bude mu oznámený dôvod neprijatia jeho ponuky a zároveň identifikácia 
úspešného uchádzača.  
 
10. Podmienky účasti:  
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu činnosti v 
oblasti zodpovedajúceho predmetu zákazky (postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského  
registra alebo obchodného registra).  
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
 
Kritérium č.1 – cena za práce a tovary - vrátane všetkých nákladov súvisiacich s plnením 
predmetu zákazky s DPH.  
váha kritéria 70% - počet bodov 70  
 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, ktorého súčet všetkých položkových 
cien prác a tovarov podľa predloženého výkazu výmer PRÍLOHA B  a uvedený v liste kritéria 
cena za práce a tovary PRÍLOHA A je najnižší a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. 
Bodové hodnotenie za kritérium č.1 ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej 
navrhovanej ceny za kritérium č.1 platnej ponuky a navrhovanej ceny zákazky príslušnej 
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.  
 
Kritérium č.2 – Reakčný čas  
váha kritéria 30 % - počet bodov 30  
 
Reakčný čas je časový úsek, od zadania požadovaných výkonov opráv pri havarijných 
situáciách (závad v zjazdnosti spôsobených poškodením, odcudzením a pod. dopravného 
značenia a dopravných zariadení) na telefón alebo email zhotoviteľa, po začatie prác na 
požadovanom mieste. Počíta sa najdlhší čas potrebný k zahájeniu prác od zadania výkonov 
opráv po začatie prác, maximálne však 60 minút. 
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Komisia pridelí max. počet bodov ponuke uchádzača s najkratším reakčným časom. Verejný 
obstarávateľ pri hodnotení kritéria č. 2 – Reakčný čas bude vychádzať z časových údajov 
uvedených uchádzačmi v návrhu na plnenie uvedeného kritéria PRÍLOHA A. Celkom pre 
kritérium č.2 verejný obstarávateľ určil 30 bodov z celkových 100 bodov. Pri ostatných 
ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie reakčného času ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel 
najnižšej hodnoty reakčného času platnej ponuky a navrhovaného reakčného času príslušnej 
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.  
Výsledné poradie uchádzačov sa určí tak, že ponuka s najvyšším súčtom bodov za obidve 
kritéria bude prvá a pri ostatných sa určí poradie podľa klesajúceho súčtu celkom hodnotením 
pridelených bodov . 

 
12. Elektronická aukcia:  
Elektronická aukcia sa nepoužije.  
 
13. Dôvody na zrušenie súťaže:  
- nebola predložená ani jedna ponuka alebo len jedna ponuka 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“  
 
14. Ďalšie informácie:  
-Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu.  
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PRÍLOHA A  
 
NÁVRH NA PLNENIA KRITÉRIA  
 
Identifikačné údaje uchádzača:  
 
uveďte názov spoločnosti v súlade s obchodným názvom zaregistrovaným v OR, ŽR  
názov:  
adresa:  
meno:  
IČO:  
IČ DPH:  
Telefón:  
Fax:  
e-mail:  
 
Kritérium č.1 – cena za práce a tovary  
 
Uchádzač najskôr ocení predložený výkaz výmer PRÍLOHA B a to v nezmenenom poradí a nezmenených  
názvoch položiek. Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu výmer priradí/uvedie 
jednotkovú cenu. Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých 
medzisúčtov/súčinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného v rekapitulácii výkazu výmer PRÍLOHA B  
 
Celková cena bez DPH za práce a tovary v €:  
 
Celková cena s DPH za práce a tovary v €:  
 
Slovom :  
 
Navrhovaná celková cena musí byť rovná cene spolu bez a s DPH (za všetky položky a okruhy ) uvedenej v 
rekapitulácii výkazu výmer PRÍLOHA B.  
 
Kritérium č.2 – reakčný čas  
 
Reakčný čas (v minútach):  
Reakčný čas je časový úsek, od zadania požadovaných výkonov opráv pri havarijných situáciách (závad v 
zjazdnosti spôsobených poškodením, odcudzením a pod. dopravného značenia a dopravných zariadení) na 
telefón alebo email zhotoviteľa, po začatie prác na požadovanom mieste. Počíta sa najdlhší čas potrebný k 
zahájeniu prác od zadania výkonov opráv po začatie prác, maximálne však 60 minút.  
 
 
 
 
V ................... , dňa  
 
 
 
 
 
.........................................………………………....  
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu uchádzača  
 



 

 

PRÍLOHA B (predpokladané množstvá sú uvedené ako potreba na 12 mesiacov) 

 

 

 

 

 

1 Osadenie nosiča do nespevnenej plochy Ø60 mm ks 75,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 Osadenie nosiča do nespevnenej plochy Ø90 mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Osadenie nosiča do spevnenej plochy Ø60 mm ks 54,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Osadenie nosiča do spevnenej plochy Ø90 mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 Osadenie nosiča  FeZn I180 do nespevnenej plochy ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 Osadenie nosiča  FeZn I180 do spevnenej plochy ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 Montáž, DZ - základný rozmer ks 419,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8

Montáž, DZ 1500/330,1500/500, 1000/1500, 1000/500, 

1500/1500mm
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Montáž, DZ 2000/1500mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 Montáž, DZ 3000/2000mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 Demontáž  poškodenej DZ ks 236,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12

Demontáž poškodenej DZ 1500/330,1500/500, 1000/1500, 

1000/500, 1500/1500mm
ks 2,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13 Demontáž poškodeného nosiča DZ ks 98,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 Montáž, spomaľovací prah bm 41,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15 Montáž, parkovací doraz bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 Montáž, vodiaci prah typu Klemmfix a pod. bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17 Montáž, dopravné zrkadlo ks 7,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 Montáž, zábradlia trubka Ø90/3mm  dvojmadlové bm 18,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19 Montáž, zábradlia trubka Ø60/2mm  dvojmadlové bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20 Montáž, dopravný kol pevný ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 Montáž, dopravný kol sklopný ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22 Montáž, dopravný gombík typ Kyklop a pod.do vozovky ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 Montáž, dopravný gombík typ Kyklop a pod.do obrubníka
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

24 Montáž, dopravný gombík typ Katamaran do vozovky plúžiteľný
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

25 Montáž, prenosný obrubník plastový bm 14,50 0,00 € 0,00 € 0,00 €

26 Montáž, skladaný dopravný ostrovček plastový m
2 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

27

Montáž, Merač rýchlosti, Meteostanica ( teplota vozovky, 

výstraha námrazy)
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28 Montáž, svetelný panel s dvojsvetlom 750x1000 mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

29 Montáž, svetelný panel s dvojsvetlom 1000x1500 mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30 Demontáž, spomaľovací prah bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31 Demontáž, parkovací doraz bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32 Demontáž, vodiaci prah typu Klemmfix a pod.
bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

33 Demontáž, dopravné zrkadlo ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

34 Demontáž, zábradlia trubka Ø90/3mm  dvojmadlové bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

35 Demontáž, zábradlia trubka Ø60/2mm  dvojmadlové bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €OSADENIE ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SPOLU:

Tabuľka č.1

MONTÁŽNE PRÁCE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ časť 1.

P. č.

Práce
Merná 

jedn.
Počet

Jed. cena 

bez DPH

Cena celkom 

bez DPH

Cena celkom s 

DPH



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 Demontáž, dopravný kol pevný
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37 Demontáž, dopravný kol sklopný
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

38 Demontáž, dopravný gombík typ Kyklop a pod.do vozovky ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

39 Demontáž, dopravný gombík typ Kyklop a pod.do obrubníka ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

40

Demontáž, dopravný gombík typ Katamaran do vozovky 

plúžiteľný
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

41 Demontáž, prenosný obrubník plastový bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

42 Demontáž, skladaný dopravný ostrovček plastový m
2 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

43

Demontáž, Merač rýchlosti, Meteostanica ( teplota vozovky, 

výstraha námrazy)
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

44 Demontáž, svetelný panel s dvojsvetlom 750x1000 mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45 Demontáž, svetelný panel s dvojsvetlom 1000x1500 mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

46 Montáž, prenosná dopravná značka rozmer do 1000x1500mm
ks 355,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

47

Montáž, prenosná dopravná značka rozmer 1000x1500mm, 

1500x1500mm
ks 3,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

48 Montáž, nosič prenosnej dopravnej značky ks 325,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

49 Montáž, podstavec prenosnej dopravnej značky ks 537,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

50

Demontáž, prenosná dopravná značka rozmer do 

1000x1500mm
ks 355,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

51

Demontáž, prenosná dopravná značka rozmer 1000x1500mm, 

1500x1500mm
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

52 Demontáž, nosič prenosnej dopravnej značky  ks 325,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

53 Demontáž, podstavec prenosnej dopravnej značky
ks 537,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

54

Prenájom, prenosná dopravná značka rozmer do 

1000x1500mm
ks/deň 2 437,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

55

Prenájom, prenosná dopravná značka rozmer 1000x1500mm, 

1500x1500mm
ks/deň 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

56 Prenájom, nosič prenosnej dopravnej značky   
ks/deň 1 835,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

57 Prenájom, podstavec prenosnej dopravnej značky
ks/deň 2 642,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

58 Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním m
2 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

59 Iné nešpecifikované práce - hodinová sadzba
hod. 500,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

60 Dopravné náklady km 1 600,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

61

Montáž tlmiča nárazu- záchytného bezpečnostného prvku 

(zariadenia) pre rýchlosť do 50km/hod.
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62

Montáž tlmiča nárazu- záchytného bezpečnostného prvku 

(zariadenia) pre rýchlosť do 80km/hod.
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €
OSADENIE ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SPOLU:
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63

Montáž, cestný smerový stĺpik 1200mm,flexi hrotom, farba 

biela,oranžová, modrá, reflexná tr.3
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

64

Montáž, cestný smerový stĺpik 300mm,flexi držiakom na 

zvodidlo, farba biela,oranžová, modrá, reflexná tr.3
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65

Montáž, zvodidlová odrazka,

farba biela, oranžová, modrá, reflexná tr.3
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66

Osadenie nosiča, betónová základová pätka s montážou 

konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou, 4000mm
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67

Osadenie nosiča, betónová základová pätka s montážou 

konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou, 5000mm
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68

Demontáž tlmiča nárazu- záchytného bezpečnostného prvku 

(zariadenia) pre rýchlosť do 50km/hod.
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

69

Demontáž tlmiča nárazu- záchytného bezpečnostného prvku 

(zariadenia) pre rýchlosť do 80km/hod.
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70

Demontáž, cestný smerový stĺpik 1200mm,flexi hrotom, farba 

biela,oranžová, modrá, reflexná tr.3 ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

71

Demontáž, cestný smerový stĺpik 300mm,flexi držiakom na 

zvodidlo, farba biela,oranžová, modrá, reflexná tr.3
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

72

Demontáž, zvodidlová odrazka,

farba biela, oranžová, modrá, reflexná tr.3
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

73
Demontáž poškodeného nosiča, betónová základová pätka s 
montážou konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou, 4000mm

ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74

Demontáž poškodeného nosiča, betónová základová pätka s 

montážou konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou, 5000mm
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €OSADENIE ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SPOLU:
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1 Bandimex páska, spona 16 mm, kotvenie na verejné osvetlenie
ks 190,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 Objímka AL, priemer 60 mm (nerezový spojovací materiál) ks 594,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Krytka stĺpika priemer 60 mm, plastová ks 126,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Krytka stĺpika priemer 90 mm, plastová ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 Nosič FeZn, 60/2 mm bm 433,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 Nosič FeZn, 90/3 mm bm 4,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 Spomaľovací prah MP-5, koncový diel ks 5,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Spomaľovací prah MP-5, priebežný diel ks 83,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Spomaľovací prah MP-59, koncový diel ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 Spomaľovací prah MP-59, priebežný diel ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 Parkovací doraz v 100mm bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12 Dopravné zrkadlo 1000 x 800 mm ks 7,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13 Dopravné zrkadlo 800 x 600 mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 Dopravné zrkadlo 600 x 400 mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15 Vodiaci prah typ Klemmfix a pod. bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 Vodiaca doska pre vodiaci  prah ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17 Parkovací stĺpik sklopný typ U80 ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 Parkovací stĺpik sklopný I ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19 Parkovací stĺpik pevný 90/1500 ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20 Dopravný gombík typu Kyklop do vozovky ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 Dopravný gombík typu Kyklop do obrubníka ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22 Dopravný gombík typu Katamaran do vozovky ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 Zábradl ie trubka Ø90/3mm dvojmadlové bm 28,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

24 Zábradl ie trubka Ø60/2mm dvojmadlové bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

25 Prenosný obrubník plastový typu CZ9 bm 15,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

26 Dopravný ostrovček plastový v 100mm m
2 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

27 Elektronický panel, merač rýchlosti ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28

Elektronický panel, merač rýchlosti , meteostanica, výmena 

batérie
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

29 Elektronický panel, merač rýchlosti , oprava napájania ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30

Elektronický panel, meteostanica ( teplota vozovky, výstraha 

námrazy)
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31 Svetelný panel s dvojsvetlom 750x1000mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32 Svetelný panel s dvojsvetlom 1000x1500mm ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

33

Tlmič nárazu – záchytný bezpečnostný prvok ( zariadenie) pre 

rýchlosť do 50km/hod.
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

34

Tlmič nárazu – záchytný bezpečnostný prvok (zariadenie) pre 

rýchlosť do 80km/hod.
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

35

Cestný smerový stĺpik 1200mm, s flexi hrotom, farba biela, 

oranžová, reflexná tr.3
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €
DOPRAVNÉ ZARIADENIA, MONTÁŽNY MATERIÁL SPOLU:

Tabuľka č.4
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36

Cestný smerový stĺpik 1200mm, s flexi hrotom, farba modrá, 

reflexná tr.3
ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37

Cestný smerový stĺpik 300mm, flexi s držiakom na 
zvodidlo, farba biela, oranžová, reflexná tr.3

ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

38

Cestný smerový stĺpik 300mm, flexi s držiakom na 
zvodidlo, farba modrá, reflexná tr.3 ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

39 Zvodidlová odrazka, farba biela, oranžová, reflexná tr.3 ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

40 Zvodidlová odrazka, farba modrá, reflexná tr.3 ks 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

41 Nosič, konštrukcia s pasívnou bezpečnosťou bm 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €
DOPRAVNÉ ZARIADENIA, MONTÁŽNY MATERIÁL SPOLU:

Tabuľka č.5

DOPRAVNÉ ZARIADENIA, MONTÁŽNY MATERIÁL časť 2.

P. č.
Príslušenstvo

Merná 

jedn.
Počet

Jed. cena 

bez DPH

Cena celkom 

bez DPH

Cena celkom s 

DPH

Tabuľka č.6

1 Čiary šírky 125 mm striekaním 1.zložková farba biela
bm 48 011,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 Čiary šírky 250 mm striekaním1.zložková farba biela bm 23 677,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Plochy, striekaním 1.zložková farba biela m
2 5 045,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4

Čiary šírky 125 mm striekaním 1.zložková farba žltá, 

zelená, modrá
bm 300,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5

Čiary šírky 250 mm striekaním1.zložková farba žltá, 

zelená, modrá
bm 6 282,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 Plochy, striekaním 1.zložková farba žltá, zelená, modrá m
2 155,30 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 Štrukturovaný 2.zložkový plast biely, čiary125 mm bm 1 425,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Štrukturovaný 2.zložkový plast biely, čiary 250 mm bm 3 131,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Štrukturovaný 2.zložkový plast biely, plochy m
2 216,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 Štrukturovaný 2.zložkový plast červený, zelený, plochy m
2 25,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 Príplatok, reflexná úprava čiary šírky 125 mm bm 48 011,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12 Príplatok, reflexná úprava čiary šírky 250 mm bm 23 677,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13 Príplatok, reflexná úprava plochy m
2 5 045,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 Predznačenie čiary VDZ bm 7 688,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15 Predznačenie plochy VDZ m
2 4 599,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16

Odstránenie nefunkčného značenia – čiary VDZ šírka 

125mm
bm 45,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17

Odstránenie nefunkčného značenia – čiary VDZ šírka 

250mm
bm 60,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 Odstránenie nefunkčného značenia –VDZ plochy m
2 30,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19

VDZ s použitím pásky na dočasné VDZ, 125 mm, oranžová 

(dodávka, montáž, demontáž)
bm 20,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE SPOLU:

 VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

P.č.
Druh DZ

Merná 

jedn.
Počet

Jed. cena 

bez DPH

Cena celkom 

bez DPH

Cena celkom   s 

DPH



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A 1-A 26, A 31-A 34, P 1, P 4-P 7 ks Δ 900 28,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 A 27a -A 29b ks 400/1200 7,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 A 30a, A 30b ks 500/700 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 B 1 – B 39, P 10 ks Ø 700 55,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 C 1 – C 18 ks Ø 700 36,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 C 19 ks 500/700 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 C 20 – C 25 ks 1000/1500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 C 20 – C 25 ks 1500/1500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 C 20-C 25 ks 2000/1500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 C 26 – C 30 ks 750/1000 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 C 26 – C 30 ks 1000/1500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12 P 2 ks 700 3,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13

P 8, P 9, P 11-P 13, IP 1, IP 2, IP 3b-IP 

11 ks
500/500 51,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 IP 3a ks 900/200 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15 P 14, P 15, IP 12 – IP 21 ks 500/700 33,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 IP 22a – IP 27b, IS 15, IS 16 ks 750/1000 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17 IP 22a – IP 27b, IS 15, IS 16 ks 1000/1500 3,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 IP 28a,b ks 1000/750 2,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19 IS 1a – IS 14 m
2 1 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20  IS 12 ks 1000/1500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 IS 17a,b, IS 19b – IS 24 ks 1500/330 2,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22 IS 18a,b – IS 19a ks 1500/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 IS 36 ks 1000/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

24 IS 35, IS 37a,b ks 700/300 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

25 IS 40a,b,c,d ks 500/700 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

26 IS 40e ks 500/700 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

27 IS 40f- IS 40i ks 300/200 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28 II 1a – II 17c ks 500/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

29 E 1, E 9-E 13, E 15 ks 500/500 100,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30 E 13 ks 500/750 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31 E 16a ks 500/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32 E 16b – E 16d ks 500/300 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

33 E 2 -E 8c, E 12 ks 500/150 11,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

34 E 12 ks 1000/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

35 E 14 ks 200/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36 Z 3a ks 2000/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37 Z 3b ks 500/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

38 Z 2a ks 1500/200 2,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

39 Z 4 ks 250/1000 4,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Cena 

celkom  s 

DPH

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY – Trieda 1. SPOLU:

Tabuľka č.7

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY –  Trieda 1.

P. č.
Druh DZ

Merná 

jedn.

  Rozmer DZ 

v mm
Počet

Jed. cena 

bez DPH

Cena celkom 

bez DPH



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A 1-A 26, A 31-A 34, P 1,        P 4-P 7 ks Δ 900 5,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 A 27a -A 29b ks 400/1200 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 A 30a, A 30b ks 500/700 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 B 1 – B 39, P 10 ks Ø 700 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 C 1 – C 18 ks Ø 700 2,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 C 19 ks 500/700 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 C 20 – C 25 ks 1000/1500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 C 20 – C 25 ks 1500/1500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 C 20-C 25 ks 2000/1500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 C 26 – C 30 ks 750/1000 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 C 26 – C 30 ks 1000/1500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12 P 2 ks 700 2,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13

P 8, P 9, P 11-P 13, IP 1, IP 2, IP 3b-IP 

11 ks
500/500 7,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 IP 3a ks 900/200 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15 P 14, P 15, IP 12 – IP 21 ks 500/700 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 IP 22a – IP 27b, IS 15, IS 16 ks 750/1000 3,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17 IP 22a – IP 27b, IS 15, IS 16 ks 1000/1500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 IP 28a,b ks 1000/750 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19 IS 1a – IS 14 m
2 1 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20 IS 17a,b, IS 19b – IS 24 ks 1500/330 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 IS 18a,b – IS 19a ks 1500/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22 IS 36 ks 1000/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 IS 35, IS 37a,b ks 700/300 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

24 IS 40a,b,c,d ks 500/700 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

25 IS 40e ks 500/700 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

26 IS 40f- IS 40i ks 300/200 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

27 II 1a – II 17c ks 500/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28 E 1, E 9-E 13, E 15 ks 500/500 2,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

29 E 13 ks 500/750 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30 E 16a ks 500/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31 E 16b – E 16d ks 500/300 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32 E 2 -E 8c, E 12 ks 500/150 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

33 E 12 ks 1000/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

34 E 14 ks 200/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

35 Z 3a ks 2000/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36 Z 3b ks 500/500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37 Z 2a ks 1500/200 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Cena 

celkom bez 

DPH

Cena 

celkom  s 

DPH

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY – Trieda 2. SPOLU:

Tabuľka č.8

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY – Trieda 2.

P. č.
Druh DZ

Merná 

jedn.

  Rozmer DZ 

v mm
Počet

Jed. cena 

bez DPH



 

 

 
 
 

 
 
V                                    ,dňa     
 
 
 
 
     
      __________________________________________ 
       pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zvýraznená DZ ks 750/750 7,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 Zvýraznená DZ ks 1000/1000 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Zvýraznená DZ ks 1000/1500 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Zvýraznená DZ ks Δ 1250 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 Zvýraznená DZ osemuholník ks 900 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY – Zvýraznené SPOLU:

Tabuľka č.9

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY –  Zvýraznené

P. č.
Druh DZ

Merná 

jedn.

Rozmer DZ  v 

mm
Počet Jed. cena bez DPH

Cena celkom 

bez DPH

Cena celkom s 

DPH

   Cena spolu     

bez DPH

      Cena spolu       

s DPH

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY – TRIEDA 2.SPOLU :

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY – ZVÝRAZNENÉ SPOLU :

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE SPOLU:
S P O L U za všetky položky a okruhy za 1 

rok

REKAPITULÁCIA

MONTÁŽNE PRÁCE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SPOLU :
DOPRAVNÉ ZARIADENIA, MONTÁŽNY MATERIÁL 
SPOLU:

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY - TRIEDA 1. SPOLU :



 

 

Rámcová zmluva na uskutočnenie prác 
(ďalej len „zmluva“) 

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
ako „Obchodný zákonník“)a zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  Obchodné meno:   Mesto Nitra  
           Štatutárny orgán:    Marek Hattas, primátor mesta Nitry  
           Sídlo:    Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra  
           IČO:                 00308307  
           DIČ:     202 110 2853  
           IČ DPH:     SK2021102853  
           Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.  
           IBAN:     SK0409000000005028001139  
           (ďalej len „Objednávateľ“)  
 
Zhotoviteľ:     Obchodné meno:    
            Štatutárny orgán:    
            Sídlo:     
            IČO:      
            DIČ:    
            IČ DPH:      
             Bankové spojenie:    
             IBAN:     
            (ďalej len „Zhotoviteľ“)  
__________________________________________________________________________________________ 
 

II. 
Preambula 

 
Objednávateľ na obstaranie zákazky: Dodanie, opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného 
dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra použil postup verejného obstarávania na zadávanie 
zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s výsledkami verejného obstarávania bol ako 
najúspešnejší uchádzač vyhodnotený Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy.  
 

III. 
Predmet rámcovej zmluvy 

 
3.1. Predmetom rámcovej zmluvy je záväzok Zhotoviteľa počas platnosti tejto rámcovej zmluvy a na jej základe    
dodávať pre Objednávateľa zvislé, vodorovné a prenosné dopravné značenia a dopravné zariadenia (ďalej len 
„dopravné značenia“) a vykonávať pre Objednávateľa stavebné práce v rozsahu určenom Objednávateľom a 
záväzok Objednávateľa dodané dopravné značenia a vykonané stavebné práce prevziať a zaplatiť dohodnutú 
cenu, ako aj dodržiavať ďalšie podmienky dohodnuté touto rámcovou zmluvou.  

3.2. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie dodanie dopravného značenia a stavebné práce spojené s 
opravami, obnovou a zriaďovaním dopravného značenia na miestnych a účelových komunikáciách mesta Nitra 
(ďalej len „dielo“). Dielo bude vykonávané v kvalite a v rozsahu platných noriem a predpisov.  

3.3. Zhotoviteľ vykoná dielo takým spôsobom, ktorý bude minimalizovať negatívny dopad na plynulosť cestnej 
premávky v priestore zhotovovania diela.  

3.4. Miestnymi a účelovými komunikáciami na účely tejto zmluvy sa rozumejú všeobecne prístupné a užívané 
ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych a účelových 
komunikácií v meste Nitra.  

3.5. Objednávateľ ako správca miestnych a účelových komunikácií v súlade s ust. zákona č. 135/1961 Zb. v 
platnom znení o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), je povinný vodorovné a zvislé dopravné značenia 
miestnych a účelových komunikácií udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.  
 



 

 

3.6. Rozsah zadávania výkonu diela je viazaný na finančný rozpočet Objednávateľa v príslušnom kalendárnom 
roku. Výkon diela bude stanovovaný Objednávateľom špecifikovanými čiastkovými zadaniami. Na ich základe 
bude Zhotoviteľ vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť vykonávať pre Objednávateľa 
ním zadané dielo.  
 

IV. 
Podmienky zadávania 

 
4.1. Požadované dielo bude poverená osoba Objednávateľa špecifikovať vo forme zadania. Poverenou osobou 
Objednávateľa je p. Dalibor Repa, tel. kontakt 0914 352 835, e-mail: repa@mss-nitra.sk.  

4.2. Zadaním sa na účely tejto zmluvy rozumie písomná požiadavka Objednávateľa na vykonanie diela s 
náležitosťami podľa tohto článku zmluvy, akceptovaná Zhotoviteľom.  

4.3. V zadaní musí Objednávateľ konkretizovať všetky požiadavky na dielo, a to najmä vlastnosti, popis a rozsah 
diela, termín (začiatok a koniec), miesto a spôsob vykonania diela, a to vrátane uvedenia dokumentácie a 
podkladov potrebných k riadnemu zhotoveniu diela. Termín na vykonanie diela Objednávateľ určí v závislosti 
od toho, či ide o bežné práce spojené s vykonaním diela alebo o havarijné práce, ktoré neznesú odklad. Práce, 
ktoré neznesú odklad je Zhotoviteľ povinný vykonať v časovej lehote do ...........(kritérium č.2 reakčný čas) 
minút od nahlásenia Objednávateľom Zhotoviteľovi. Tieto lehoty je po akceptácii zadania Zhotoviteľ povinný 
dodržať.  

4.4. Akceptáciou zadania sa na účely tejto zmluvy rozumie prijatie zadania Zhotoviteľom, ktorý ho na znak 
súhlasu s vykonaním diela potvrdí písomne, a to tak, že so znením a podmienkami zadania súhlasí. Na 
potvrdenie zadania nestačí jeho potvrdenie v ústnej forme. V potvrdení zadania je Zhotoviteľ povinný uviesť 
prípadné poznámky alebo výhrady k objednávke, vrátane celkovej a konečnej ceny diela, ktorá bude tvorená 
súčtom jednotkových cien za práce vykonané na diele v súlade s čl. 8 tejto zmluvy.  

4.5. Čiastková objednávka na dielo sa považuje za riadne uzatvorenú až v okamihu, keď Objednávateľ záväzne 
potvrdí Zhotoviteľovi ním akceptované zadanie, ktoré tiež predstavuje aj jeho súhlas s cenou diela.  

 
V. 

Miesto a spôsob plnenia 
 

5.1. Miestom vykonávania diela sú miestne a účelové komunikácie mesta Nitra v súlade so zadaním.  

5.2. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela vyznačiť pracovisko prenosným dopravným značením podľa 
platných zásad použitia prenosných dopravných značení.  

5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela v súlade so zadaním Objednávateľa, dopravno-inžinierskou 
dokumentáciou a inými dokumentmi prevzatými pre plnenie prác od Objednávateľa.  

5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať z ním dodaného materiálu. Materiálom sa na účely tejto zmluvy 
rozumie dodanie dopravného značenia a stavebný materiál potrebný na zhotovenie diela.  

5.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo v dobe dohodnutej podľa tejto 
zmluvy.  

5.6. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať vykonanie prác 
ako celok inej osobe. V prípade vykonania časti prác inou osobou ako Dodávateľom, zodpovedá za ich 
vykonanie Zhotoviteľ v plnom rozsahu.  

5.7. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonávanie kontroly poverenou osobou a to najmä:  
 
- oboznámiť sa s podkladmi Zhotoviteľa, podľa ktorých práce realizuje,  
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad so 
zmluvnými podmienkami,  
- kontrolu tých častí, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,  
- kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,  
- kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,  
- kontrolu nakladania s odpadmi, kontrolu uvoľnenia staveniska.  
 



 

 

5.8. V rámci odbornej starostlivosti Zhotoviteľ predkladá Objednávateľovi návrhy najvýhodnejšieho technického 
a finančného riešenia s potrebným zdôvodnením.  

 
VI. 

Technické požiadavky Objednávateľa 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky vecné dodávky a materiály použité na vykonanie diela spĺňajú 
podmienky technických a kvalitatívnych požiadaviek v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že vyhovujú 
technickým požiadavkám na výrobky a že vlastnosti dopravných značiek zodpovedajú normám:  
 
- STN EN 1436:2007 + A1:2009 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na 
vodorovné dopravné značky.  
- STN EN 12899-1:2008 – Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky.  
- STN 018020:2018 a zmena 1 a zmena 2 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách.  
- Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
-Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
 

VII. 
Odovzdanie a prevzatie diela, vady, reklamácia a záručná doba 

 
7.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať a dodať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela ako 
celku bez vád a nedorobkov Objednávateľovi v dohodnutom mieste a čase. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo 
podľa tejto zmluvy bude vykonané a dodané riadne a včas v rozsahu a za podmienok vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti uvedené v tejto zmluve a bude spĺňať všetky technické a 
iné normy.  

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 5 dní od prijatia oznámenia Zhotoviteľa o ukončení prác alebo ich 
častí práce prevziať a potvrdiť spísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Protokol bude obsahovať súpis 
plnenia prác spojených s vykonávaním diela, ktorého správnosť potvrdí poverená osoba Objednávateľa 
podpisom. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude tiež obsahovať popis zistených vád, prípadne konštatovanie, že 
dielo bolo prevzaté bez vád.  

7.3. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré bude vykazovať vady 
na ktorejkoľvek jeho súčasti, a to až do doby ich úplného odstránenia. Dielo má vady, ak celé dielo alebo 
ktorákoľvek jeho časť nemá vlastnosti určené Objednávateľom, právnymi predpismi, ustanoveniami príslušných 
technických a iných noriem, prípadne vlastnosti obvyklé, alebo ak sa nevykoná podľa tejto zmluvy a nie je 
spôsobilé riadne slúžiť účelu, na ktorú bolo určené.  

7.4. Záruka:  
 
Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na ním vykonané dielo, a to na všetky prvky zvislého dopravného 
značenia a ostatných dopravných zariadení v trvaní ............. mesiacov od protokolárneho odovzdania diela podľa 
bodu 7.2. tejto zmluvy. (doplní zhotoviteľ, minimálne však 24 mesiacov) a na všetky prvky vodorovného 
dopravného značenia v trvaní .............. mesiacov od protokolárneho odovzdania diela podľa bodu 7.2. tejto 
zmluvy. (doplní zhotoviteľ, minimálne však 18 mesiacov)  
7.5. Oznámenie vád diela (reklamácia) sa musí vždy vykonať písomne. Ak to bude možné, musí obsahovať 
špecifikáciu vady, miesto, kde sa vada nachádza, ako aj popis ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne po notifikácii vady objednávateľom vykonať osobné šetrenie ohľadne vady a informovať 
objednávateľa o charaktere vady, jej rozsahu, dôvodoch, príčinách a navrhovanom spôsobe jej odstránenia. Vady 
zo záruky musia byť Zhotoviteľom odstránené najneskôr do 24 hodín po notifikácii vady. Ak vady nebudú v 
tejto lehote odstránené úplne a bez následkov, je Objednávateľ oprávnený tieto nechať odstrániť/opraviť sám 
alebo pomocou tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, ktoré sa tento zaväzuje uhradiť v lehote určenej 
objednávateľom.  

7.6. V prípade, že bude vadu možné odstrániť viacerými spôsobmi, je Zhotoviteľ povinný všetky tieto spôsoby 
oznámiť Objednávateľovi a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu 
spôsobu odstránenia vady má v každom prípade Objednávateľ. V prípade, ak Objednávateľ neurčí spôsob 
odstránenia vady, resp. medzi zmluvnými stranami nebude dohodnuté niečo iné, platí, že vady zo záruky budú 
primárne odstraňované formou výmeny každej jednotlivej vadnej časti diela za novú časť bez vady.  
 



 

 

7.7. V prípade, ak reklamovanú vadu nebude možné odstrániť alebo jej odstránenie bude pre Zhotoviteľa spojené 
s neprimerane vysokými nákladmi alebo inými ťažkosťami, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi 
primeranú zľavu z ceny diela zodpovedajúcej povahe a charakteru vady.  

7.8. V prípade vykonania opravy časti diela sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na opravené časti 
diela novú záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.  

7.9. Nárok zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé už pri odovzdaní a prevzatí diela musí Objednávateľ 
uplatniť v Protokole o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.  

 
VIII. 

Cena a platobné podmienky 
 

8.1. Jednotkové ceny jednotlivých prác na diele sú dohodnuté ako ceny maximálne podľa zákona č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v 
znení neskorších predpisov. Ceny je možné meniť len v prípade, ak tvorbu cien ovplyvní štát svojimi 
rozhodnutiami (zmena DPH, zmeny sadzieb energií a pod.) a v prípade inflácie alebo deflácie podľa údajov 
Štatistického úradu SR.  

8.2. Jednotkové ceny v prípade ich zvýšenia alebo zníženia budú po dohode zmluvných strán upravené 
dodatkom k tejto rámcovej dohode.  

8.3. Jednotkové ceny týkajúce sa vykonania diela sú uvedené v prílohe k tejto Rámcovej dohody (ďalej cenník). 
V prípade, ak nebude možné dodávky a práce spojené s vykonaním diela oceniť prostredníctvom jednotkových 
cien uvedených v cenníku, ktorý je prílohou tejto dohody, môžu sa tieto účtovať hodinovou účtovacou sadzbou, 
ktorá je zmluvnými stranami dohodnutá v cenníku, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Dohodnuté jednotkové ceny 
sú totožné z predloženým návrhom na plnenie kritérií, ktorý Zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke ako uchádzač 
vo verejnom obstarávaní.  

8.4. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylne od dojednaných 
zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí.  

8.5. Pre výpočet ceny vykonaného diela budú použité položky so sadzbami a jednotkovými cenami podľa 
cenníka, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody. Pri zadaní prác spojených s vykonaním diela, 
ktorých cena nie je obsiahnutá v cenníku prílohy k tejto rámcovej zmluve a nemôžu byť účtované hodinovou 
zúčtovacou sadzbou, bude cena vzájomne dohodnutá porovnaním s položkami sadzieb a jednotkových cien 
cenami podľa cenníka, ak to nebude možné budú ceny účtované podľa položiek viazaných v programe Cenkros 
v aktuálnom roku kedy došlo k vykonaniu diela.  

8.6. Po písomnom odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou 
legislatívou daňový doklad. Potvrdený Protokol o prevzatí a odovzdaní diela bude podkladom pre vystavenie 
daňového dokladu zhotoviteľom a bude jeho prílohou.  

8.7. Lehota splatnosti faktúr je 21 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.  

8.8. Objednávateľ na predmet tejto rámcovej zmluvy neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

8.9. Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti:  
 
Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto 
zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na 
objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty v platnom znení.  
Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa 
prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty v platnom znení.“  

 
IX. 

Zmluvné sankcie 
 

9.1. Zhotoviteľovi, ktorý je v omeškaní so splnením povinnosti dielo vykonať, je objednávateľ oprávnený 
účtovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny nevykonanej časti diela.  



 

 

9.2. V prípade omeškania s úhradou faktúry v dohodnutej lehote má Zhotoviteľ právo účtovať Objednávateľovi a 
Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej čiastky za 
každý aj začatý deň omeškania.  
 

X. 
Doba trvania zmluvy 

 
10.1. Táto rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti.  

10.2. Zmluvný vzťah založený touto rámcovou dohodou zaniká:  

- písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode,  

- výpoveďou zo strany Objednávateľa s výpovednou lehotou 3 mesiace odo dňa doručenia výpovede      druhej 
zmluvnej strane,  

- odstúpením od zmluvy,  

- nadobudnutím hodnoty plnenia vyplývajúceho z tejto zmluvy vo výške 180.000,00€ bez DPH.  

10.3. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy okamžite odstúpiť:  
 
- v prípade porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z tejto zmluvy, ktorá ním 
nebude odstránená ani na základe výzvy Objednávateľa,  
- v prípade, že Zhotoviteľ stratí oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti v zmysle tejto zmluvy.  
 
10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a doručené Zhotoviteľovi. Odstúpením od zmluvy 
sa končí platnosť a účinnosť tejto zmluvy dňom doručenia písomného odstúpenia Zhotoviteľovi. Po odstúpení od 
zmluvy sa zmluvné strany vyporiadajú podľa platných právnych predpisov.  
 

XI. 
Osobitné ustanovenia 

 
11.1. Objem prác súvisiacich s vykonávaním diela bude stanovený Objednávateľom podľa jeho potreby a 
finančných možností.  
 

XII. 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z 
tejto rámcovej zmluvy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na 
základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú 
informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku tejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne 
informovať bez zbytočného odkladu.  

12.2. Každá zmluvná strana je povinná zmenu poverenej osoby oznámiť druhej zmluvnej strane do 3 pracovných 
dní odo dňa, kedy k tejto zmene došlo. Zmena poverených osôb si nevyžaduje uzavretie dodatku k tejto 
rámcovej zmluve.  

12.3. Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu svojich identifikačných údajov 
uvedených v záhlaví tejto zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa, kedy k tejto zmene došlo.  

12.4. Právne vzťahy osobitne neupravené touto rámcovou dohodou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení  
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

12.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto rámcovej dohody budú 
riešiť prednostne rokovaniami o možnej dohode, inak v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.  

12.6. Táto rámcová zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve 
zhotoviteľ.  



 

 

12.7. Túto rámcovú zmluvu je možné zmeniť len na základe písomne vyhotovených dodatkov podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami.  

12.8. Táto rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

12.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že rámcovú zmluvu uzavreli slobodne a vážne, rámcová dohoda nebola 
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto rámcovú dohodu prečítali, 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  
 
 
 
 
 
 
V Nitre, dňa ........................      V               , dňa...................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________     __________________________________  
       Marek Hattas, primátor mesta                
                Objednávateľ           Zhotoviteľ  
   
 
 

 


