
Organizácia 
Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Žatevná 2, 844 02 BRATISLAVA 

Adresa dodávateľa 

Sates a.s. 
Domové role 76/11 
820 30 Bratislava 2 

Objednávka číslo: 159/2012 
Značka: Odd. ÚR, V, D a podnikat. aktivít 

Predmet objednávky 

Na základe vystavenej cenovej ponuky zo dňa 22.3.2012 objednávame u Vás realizáciu dopravného 
značenia na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, v celkovej sume cca 5000 €, z ktorej budú 
odrátavané jednotlivé výkony podľa zadania pracovníka oddelenia územného rozvoja, výstavby, dopravy 
a podnikateľských činností, a to mailom. 
Ďalšie pokyny sú v prílohe objednávky. 

Presná adresa a PSČ 
odberateľa, ktorému má 
byť faktúra  zaslaná 

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Žatevná 2, 844 02 BRATISLAVA 

Bankové spojenie odberateľa VÚB Bratislava-Dúbravka 
Č.účtu 10128032/0200 

ICO 603 406 

Nie sme platcami DPH. 
Kópiu objednávky pripojte k faktúre! 

Dátum vystavenia: 25.04.2012 Pečiatka a podpis objednávateľa 



Príloha 

Na základe vystavenej cenovej ponuky zo dňa 22.3.2012 objednávame u Vás realizáciu 
dopravného značenia na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, v celkovej sume cca 
5000 €, z ktorej budú odrátavané jednotlivé výkony podľa zadania pracovníka oddelenia 
územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských činností, a to mailom. 

Pred vyznačovaním, či osádzaním dopravného značenia bude dopravné značenie 
odkonzultované na tvári miesta s príslušným pracovníkom, pri akejkoľvek pochybnosti, 
o vyznačení, či osadení dopravného značenia, bude privolaný pracovník dopravy 
na konzultáciu. Fakturácia bude prebiehať po ucelených častiach v min. hodnote 1000,- €, 
príp. po vzájomnej dohode, a vyžadujeme podrobný popis jednotlivých položiek za výkon 
prác a spotreby materiálu, ktorá zodpovedá realizácii DZ na danom mieste (ulici, prípadne 
s doložením fotografií  jednotlivých výkonov pred realizáciou apo realizácii DZ). 
Pri nedodržaní termínov mestská časť odstúpi od objednávky. 

Tak ako bolo určené pri vypracovaní cenovej ponuky požadujeme dodržať tieto 
termíny: 
• Zvidlé DZ osadiť do jedného týždňa po oznámení; 
« Zvislé DZ určujúce prednosť na križovatke, príp. podľa rozhodnutia pracovníka 

dopravy o dôležitosti osadenia dopravnej značky, osadiť do 24 hodín po oznámení; 
• vodorovné DZ bude vyhotovené do jedného, maximálne do dvoch týždňov, pri 

zhoršenom počasí po oznámení; 
• ostatné ako osadenie dopr. zariadení (koly. spomaľovače, atď) po vzájomnej 

dohode; 


