
Kúpna zmluva č. Z202124348_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: BELLIMPEX s.r.o.
Sídlo: Kossúthova 6 , 94301 Štúrovo, Slovenská republika
IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629
Telefón: 0915163111

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Meteostanica s príslušenstvom
Kľúčové slová: meteostanica, informačná tabuľa, kamera
CPV: 34996000-5 - Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Meteostanica s príslušenstvom

Funkcia

Meteostanica poskytuje informácie o stave a zjazdnosti vozovky v danom úseku.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Demontáž nefunkčnej kamery ks 3

Montáž, nastavenie kamery ks 3

Implementácia do BELLMET.eu ks 3

Kamera imn. 2 Mpi ks 3

Konzola pre kameru ks 3

Drobný montážny materiál (pásky, kábel, konektor, 
úchyty) ks 3

Konfigurácia kamery ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Meteostanica s príslušenstvom Implementácia do softvéru a webového prehliadača bellmet.eu, 
implementácia do mapy.

Meteostanica s príslušenstvom Prenos dát v uzatvorenej APN sieti Orange alebo Telekom cez 
router.

Meteostanica s príslušenstvom Riadenie procesu záznamu cez jestvujúce cestné meteostanice.
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Meteostanica s príslušenstvom Kamera IP, min. 2 MPI a IR osvetlením, napájanie minimálne VO.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesta plnenia Trenčiansky kraj.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia.

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje zaškolenie max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.

Požaduje sa predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Dodávateľ zabezpečí implementáciu do softvéru a webového prehliadača bellmet.eu a implementáciu do mapy.

Dodávateľ zabezpečí prenos dát v uzatvorenej APN sieti Orange alebo Telekom cez router.

Dodávateľ zabezpečí riadenie procesu záznamu cez jestvujúce cestné meteostanice.

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

Tovar musí byť originálny, neporušený, I. akosti. V prípade akéhokoľvek porušenia tovaru, obalu sa považuje porušenie 
podmienok a bude sa chápať ako podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ nebude musieť uhradiť faktúru.

Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky 
položky bez DPH, s DPH.

Dodávateľ pri každej dodávke odovzdá objednávateľovi spolu s tovarom potvrdený dodací list, pričom na dodacom liste uvedie
údaje o druhu, kvalite, množstve a cene tovaru. Objednaný tovar bude dodaný a prevzatý splnomocnenou osobou uvedenou 
na dodacom liste.

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, 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.

Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v 
súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy 
môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

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:

16.12.2021 10:00:00 - 31.12.2021 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 3,0000

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.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 322,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 786,40 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.

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 Z202124348

V Bratislave, dňa 14.12.2021 09:38:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
BELLIMPEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124348


Zákazka


Identifikátor Z202124348


Názov zákazky Meteostanica s príslušenstvom


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/318105


Dodávateľ


Obchodný názov BELLIMPEX s.r.o.


IČO 36705390


Sídlo Kossúthova 6 , Štúrovo, 94301, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 9.12.2021 9:04:37


Hash obsahu návrhu plnenia WOq9KAemwnihLG3grUTM+ZGkacoBDs1VYMxhBk/f1nM=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 Meteostanica s príslušenstvom


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Cenová ponuka Kamery TSK.pdf










Príloha č. 1



P.č. Názov položky Počet m.j. Cena bez DPH
1. Demontáž nefunkčnej kamery 3 ks 12 36
2. Montáž, nastavenie kamery 3 ks 79 237
3. Implementácia do BELLMET.eu 3 ks 99 297
4. Kamera imn. 2 Mpi 3 ks 369 1107
5. Konzola pre kameru 3 ks 69 207



6. 3 ks 19 57
7. Konfigurácia kamery 3 ks 39 117
8. Doprava 1         ks 370 370



Spolu bez DPH 2428
DPH 485,6
Spolu s DPH 2913,6



Spolu bez 
DPH



Drobný montážny materiál (pásky, kábel, 
konektor, úchyty)
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