Kúpna zmluva č. Z201621689_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo:

Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

30845572

DIČ:

2020947698

IČ DPH:

SK 2020947698

Číslo účtu:

SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Tel:

1.2

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Skyfall s.r.o.

Sídlo:

Tomašíková 14, 04001 Košice, Slovenská republika

IČO:

36694134

DIČ:
IČ DPH:

SK2022269095

Číslo účtu:
Tel:

0553813100

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Špeciálne rádiové systémy

Kľúčové slová:

Komplety rádiostaníc a príslušenstva rádiokomunikačného
systému SITNO
32344230-7 - Rádiostanice; 32510000-1 - Bezdrôtový telekomunikačný systém; 32570000-9 Komunikačné zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Nákup kompletov rádiostaníc a príslušenstva

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Šírka (ručný terminál)

mm

30

65

Výška (ručný terminál)

mm

80

140

Výška s anténnou (ručný terminál)

mm

80

230

Hĺbka (ručný terminál)

mm

20

45

Hmotnosť (ručný terminál)

g

150

350

Hmotnosť s batériou (ručný terminál)

g

200

400

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Presne

Záručná doba (ručný terminál)

min. 24 mesiacov

Rádiový štandard pre digitálnu hlasovú a dátovú komunikáciu (ručný
terminál)
Rozsah prevádzkových teplôt (ručný terminál)

TETRAPOL

Rozsah prevádzkových teplôt v režime nabíjania (ručný terminál)

od 0 °C do +40 °C

Výstupný výkon vysielača (ručný terminál)

min. 2 W max. 3W

Kmitočtové pásmo (ručný terminál)

380 – 430 MHz

Trieda ochrany (ručný terminál)

min. IP65

Alfanumerická klávesnica (ručný terminál)

áno

Kľúčovacie tlačidlo PTT (ručný terminál)

áno

Ovládač hlasitosti (ručný terminál)

áno

Tlačidlo tiesňového volania (ručný terminál)

áno

Navigačné tlačidlá a potvrdzovacie tlačidlo (ručný terminál)

áno

Prepínač hlasitého odposluchu a štandardného režimu (ručný terminál)

áno

Farebný displej s rozlíšením (ručný terminál)

min. 200 x 300 pixelov

Typy volania (ručný terminál)

Priamy režim (ručný terminál)

Individuálne hovory, konferenčné hovory, volanie cez
ústredňu do telefónnej siete, Identifikácia volajúceho
Hovorové skupiny, skenovanie sietí, možnosť vstupu do
prebiehajúcej komunikácie, identifikácia volajúceho
áno

IDR režim (ručný terminál)

áno

DIR režim (ručný terminál)

áno

Integrované Bluetooth (ručný terminál)

áno

Detekcia straty vertikálnej polohy (ručný terminál)

áno

Integrované GPS (ručný terminál)

áno

Kapacita batérie (ručný terminál)

min 3000 mAh

Prevádzkový čas (ručný terminál)

min 10 hod.

Počet (ručný terminál)

35 ks

Špecifické požiadavky na ručný terminál

Nutnosť kompatibility so stanicou TPS (Terminal
Programming Station) siete SITNO z dôvodu nahrávania
softvéru, zadanie adresy, šifrovacích kľúčov, personalizácie
a konfigurácie.
Kompatibilita terminálu s IDR (Indenpendent Digital
Repeater) pre sieť SITNO v kufríkovom vyhotovení.
Zabudovaný šifrovací komponent (ASIC).

Skupinová komunikácia (ručný terminál)

Špecifické požiadavky na ručný terminál
Špecifické požiadavky na ručný terminál
Príslušenstvo k ručnému terminálu

od -20 °C do +50 °C

Príslušenstvo k ručnému terminálu

Programovací kábel s možnosťou prepojenia terminálu s
programovacou stanicou TPS – 7ks.
Ručný mikrofón s reproduktorom: prevádzková teplota od 20 °C do +50 °C, trieda ochrany min. IP54,dĺžka kábla min.
45 cm, hmotnosť max. 250g, kľúčovacie tlačidlo: áno – 11
ks.
Náhradné batérie s kapacitou min 3000 mAh – 35ks.

Príslušenstvo k ručnému terminálu

Puzdro s možnosťou uchytenia na opasok.

Príslušenstvo k ručnému terminálu

Flexibilné puzdro bez uchytenia 20 ks.

Príslušenstvo k ručnému terminálu

Stolová nabíjačka s možnosťou nabíjania terminálu s
batériou a samostatnej batérie.Hmotnosť max. 450g, čas
nabíjania batérie v terminály max. 7 hod.,čas nabíjania
samostatnej batérie max. 5 hod.-35ks
min. 24 mesiacov

Príslušenstvo k ručnému terminálu

Záručná doba (motocyklový terminál)
Rádiový štandard pre digitálnu hlasovú a dátovú komunikáciu
(motocyklový terminál)
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TETRAPOL

Rozsah prevádzkových teplôt (motocyklový terminál)

od -20 °C do +50 °C

Výstupný výkon vysielača (motocyklový terminál)

min. 5 W max.10W

Kmitočtové pásmo (motocyklový terminál)

380 – 430 MHz

Trieda ochrany (motocyklový terminál)

min. IP54

Alfanumerická klávesnica (motocyklový terminál)

áno

Kľúčovacie tlačidlo PTT (motocyklový terminál)

áno

Ovládač hlasitosti (motocyklový terminál)

áno

Tlačidlo tiesňového volania (motocyklový terminál)

áno

Typy volania (motocyklový terminál)

Priamy režim (motocyklový terminál)

Individuálne hovory, konferenčné hovory, volanie cez
ústredňu do telefónnej siete, Identifikácia volajúceho
Hovorové skupiny, skenovanie sietí, možnosť vstupu do
prebiehajúcej komunikácie, identifikácia volajúceho
áno

IDR režim (motocyklový terminál)

áno

DIR režim (motocyklový terminál)

áno

Počet (motocyklový terminál)

6 ks

Špecifické požiadavky na motocyklový terminál

Špecifické požiadavky na motocyklový terminál

Nutnosť kompatibility so stanicou TPS (Terminal
Programming Station) siete SITNO z dôvodu nahrávania
softvéru, zadanie adresy, šifrovacích kľúčov, personalizácie
a konfigurácie.
Kompatibilita terminálu s IDR (Indenpendent Digital
Repeater) pre sieť SITNO v kufríkovom vyhotovení.
Zabudovaný šifrovací komponent (ASIC).

Stolová nabíjačka pre 6 terminálov TPH700 - Šírka

max. 700 mm

Stolová nabíjačka pre 6 terminálov TPH700 - Výška

max. 85 mm

Stolová nabíjačka pre 6 terminálov TPH700 - Hĺbka

max. 200 mm

Stolová nabíjačka pre 6 terminálov TPH700 - Hmotnosť

max. 5 kg

Kompatibilita s terminálom TPH700 (slotová nabíjačka)

áno

Hmotnosť (slotová nabíjačka)

max. 5 kg

Menovité napätie (slotová nabíjačka)

110-240 V AC, 50-60 Hz

Menovitý prúd (slotová nabíjačka)

1,2 A

Prevádzková teplota pri nabíjaní (slotová nabíjačka)

od 0 °C do +40 °C

Teplota skladovania (slotová nabíjačka)

od -35 °C do +50 °C

Konvertor AC/DC (slotová nabíjačka)

Integrovaný v nabíjačke

Doba nabíjania batérie v termináli (slotová nabíjačka)

do 7 hod.

Doba nabíjania samostatnej batérie (slotová nabíjačka)

do 5 hod.

Led indikujúce stav nabíjania jednotlivých batérií (slotová nabíjačka)

áno

Počet slotov pre nabíjanie terminálov (slotová nabíjačka)

od 4 do 8 slotov

Počet slotov pre nabíjanie samostatných batérií (slotová nabíjačka)

od 4 do 8 slotov

Počet (slotová nabíjačka)

1 ks

Bluetooth audio sada do ucha + PTT - Kompatibilita s terminálom
TPH700 prostredníctvom bluetooth
Hmotnosť (Bluetooth audio sada do ucha + PTT)

áno

Ovládacie prvky (Bluetooth audio sada do ucha + PTT)

Kľúčovacie tlačidloTlačidlá pre ovládanie hlasitosti

Dĺžka kábla (Bluetooth audio sada do ucha + PTT)

min. 90 cm

Prevádzková teplota (Bluetooth audio sada do ucha + PTT)

od -20 °C do +50 °C

Skupinová komunikácia (motocyklový terminál)

Špecifické požiadavky na motocyklový terminál
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Max 65 g

Teplota skladovania (Bluetooth audio sada do ucha + PTT)

od -35 °C do +50 °C

Typ batérie (Bluetooth audio sada do ucha + PTT)

Li-Ion

Nabíjačka (Bluetooth audio sada do ucha + PTT)

240 V AC

Počet (Bluetooth audio sada do ucha + PTT)

9 ks

Spona na opasok

Kompatibilita s terminálom TPH700.

Počet (Spona na opasok )

50 ks

Kolíska do vozidla s nabíjaním pre terminál TPH 700

6 ks

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť kontaktnej osobe objednávateľa špecifikáciu predmetu zmluvy do 5 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje v rámci servisu dodávať iba nové a nepoužité náhradné diely.
Objednávateľ je oprávnený pri ukončení servisu skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar
neprevziať.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu, a to z dôvodu upresnenia
fakturačných údajov a potvrdenia servisných dokladov.
Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedených v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
Objednávateľ upozorňuje na skutočnosť, že ak v momente uzatvorenia zmluvy nemá dodávateľ v registri konečných užívateľov
výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, zmluva
nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.
Objednávateľ požaduje dodanie nového nepoužitého tovaru.
Vrátane inštalácie a montáže motocyklového terminálu a povolenia na montáž od výrobcu/predajcu motocyklov.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Obec:

Nemšová

Ulica a číslo:

Slovenskej armády 52

Čas / lehota plnenia zmluvy:
5.9.2016 8:00:00 - 15.12.2016 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Súbor podľa technickej špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 64 583,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 77 500,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 31.8.2016 10:38:00
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Skyfall s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 5 z 5

