
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202212113_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 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: Servis meteostaníc
Kľúčové slová: servis meteostaníc, meteorologické stanice, informačné technológie
CPV: 50312610-4 - Údržba zariadení informačných technológií; 38128000-8 - Príslušenstvo 

meteorologických prístrojov; 38127000-1 - Meteorologické stanice; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Služba; Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Servis meteo info panela

Funkcia

Servis zariadení - meteo panelov, slúžiacich na meranie teploty vozovky, vzduchu, meranie vlhkosti, či zobrazujúce výstrahy 
na cestách spôsobené vplyvom počasia.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kontrola zariadenia, čistenie,kontrola prenosu dát ks 34

Kontrola prenosu a synchronizácie prehliadačom 
bellmet.eu ks 34

Výmena akumulátora, kontrola nabíjania ks 30

Výmena senzora vozovky, zarezanie, zaliatie ks 4

Čistenie alebo výmena senzora vozovky ks 22

Akumulátor 12V/22 Ah LONG LIFE ks 30

Čistiace potreby, napájacie káble, svorky ks 24

Senzor vlhkosti vzduchu BX H2 DIGI ks 12

Chránička plastová, Al rúra 30 x 1,5 mm set 4

Senzor vozovky 8 m BX H2 – V258 Nerezové púzdro ks 4
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Bucofix 5 kg bal bal 4

Riadiaca elektronika spracovania dát ks 3

Dopravné náklady km 1550

Solárny panel s konzolou 115W, vrátane montáže ks 1

Solárny regulátor ks 2

Napájací zdroj, kompletný 12V/4A ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia - Trenčiansky kraj.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 pracovných 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 5 pracovných 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..

Dodaný bude nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Dodávateľ zabezpečí kontrolu riadenia procesu záznamu cez jestvujúce cestné meteostanice.

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

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať 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.

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:

28.10.2022 08:00:00 - 30.04.2023 23:00:00
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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 elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 175,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 610,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.10.2022 11:38:02

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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