Kúpna zmluva č. Z201856251_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 81272 Bratislava, Slovenská republika
00151866
2020571520
SK7881800000007000180023

Dodávateľ:
Obchodné meno:

JKBOZ s. r. o.

Sídlo:

Novackého 4/A, 97101 Prievidza, Slovenská republika

IČO:

44253516

DIČ:

2022645592

IČ DPH:

SK2022645592

Číslo účtu:

SK1509000000000373301420

Telefón:

0907304514

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Prenosný multiplynový detektor s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom

Kľúčové slová:

detektor

CPV:

38431100-6 - Detektory plynu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Prenosný multiplynový detektor s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Multiplynový detektor (LEL, O2, H2S, CO)

ks

160

Kalibračná stanica

ks

10

Kalibračný plyn na multiplynový detektor

ks

10

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Multiplynový detektor (LEL, O2, H2S, CO):
pre súčasné meranie min. štyroch rôznych plynov resp.
pár s funkciou chýbajúceho pohybu (mŕtvy muž) s
automatizovaným testovacím a kalibračným systémom,
ktorý zabezpečí monitorovanie priestorov v
nedýchateľnom prostredí s možným výskytom
nebezpečných alebo explozívnych látok, plynov a pár;
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Minimum

Maximum

Presne

viackanálový detektor plynov a pár pre súčasné meranie
min. 4 rôznych plynov s rýchlou odozvou; musí mať 4
základné senzory: horľavé plyny LEL, O2, CO, H2S a ich
kombinácie; možnosť aktivovať/deaktivovať jednotlivé
kanály senzorov; všetky kanály senzorov musia byť
vybavené alarmom chýbajúceho senzora pre prípad, že
senzor bol odstránený a kanál senzora nie je vypnutý,
prístroj musí byť schopný zobraziť údaje o horľavých
plynoch ako % dolnej hranice výbušnosti (LEL);
detektor musí byť schopný upozorniť používateľa, keď
sa blíži koniec životnosti niektorého senzora po
kalibrácii; detektor musí zobrazovať dátum poslednej
úspešnej kalibrácie; všetky nastaviteľné parametre
prístroja musia byť chránené používateľom
nastaviteľným heslom; prístroj musí byť schopný
zobrazovať typy nainštalovaných senzorov plynov aj
meracie jednotky pre každý plyn; detektor musí mať
funkciu chýbajúceho pohybu (mŕtvy muž), alarm sa musí
aktivovať do 30 sekúnd; musí mať nárazu odolný
pogumovaný kryt tmavej alebo luminiscenčnej farby;
musí mať popruh na krk prípadne klip na pripevnenie na
odev; maximálna prípustná hmotnosť vrátane batérie
250 g; musí sa dať ovládať jednou rukou v rukaviciach
protichemického pretlakového plynotesného obleku a
zásahových rukaviciach; musí byť odolný voči pádu z
výšky 3 metre na pevnú betónovú plochu; jednotka musí
byť schopná prenášať údaje o zariadení a alarme cez
bezdrôtové pripojenie do zariadenia, napríklad do
mobilného telefónu; musí mať integrovaný displej s
podsvietením; musí byť vybavený multifunkčnými
alarmami (vizuálnymi aj akustickými), ktoré sa dajú v
prípade potreby vypnúť;
akustický alarm musí mať hodnotu > 95 dB;
nastavovacie hodnoty alarmu musia byť nastaviteľné
používateľom; musí byť vhodný do výbušného prostredia
podľa Smernice 2014/34/EÚ (ATEX) (alebo ekvivalent);
musí byť odolný voči vniknutiu kvapaliny a prachu IP68;
musí pracovať pri teplote -40 až + 60 °C; nepretržitý
prevádzkový čas prístroja musí byť minimálne 22 hodín,
pri aktívnom bezdrôtovom spojení detektora a aplikácie
musí byť prevádzkový čas minimálne 20 hodín; prístroj
musí byť vybavený nabíjateľnou batériou; musí byť k
dispozícii nabíjačka detektora;
súčasťou dodávky musí byť sieťová nabíjacia stanica
(230 V),; detektor musí používateľovi poskytovať
10-minútové varovanie straty výkonu batérie vo
všetkých podmienkach okolia, alarmy spotreby energie
musia aktivovať akustický a vizuálny alarm; detektor
musí byť kompatibilný s voliteľným automatickým
testovacím a kalibračným systémom schopným ukladať
údaje, externý systém musí automaticky rozpoznať a
kalibrovať prístroj a zachovať všetky záznamy o
kalibrácii;
súčasťou dodávky musí byť aj automatická kalibračná
stanica s kalibračným plynom; kalibrácia sa musí dať
jednoducho vykonať pomocou tlačidiel prístroja bez
servisného zásahu; súčasťou dodávky musí byť návod
na použitie a SW pre inštaláciu do PC; detektor musí
zaznamenávať minimálne 400 udalostí; záznamy
dátového protokolu musia obsahovať minimálne dátum,
čas a záznam o najvyšších a priemerných hodnotách
pre každý senzor plynu
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude dodaný jednorazovo
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Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky s uvedením presného názvu a typu (obchodnej
značky)naceneného výrobku do 7 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu výrobku, alebo náležitosti podľa zákona č. 264/1999 z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 7 kalendárnych dní od
uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie protokolu o vykonaných skúškach podľa príslušných platných slovenských technických
noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej republike do 7 kalendárnych dní
od uzavretia Zmluvy
Požaduje sa bezplatné predvedenie vzorky predmetu zákazky za účelom overenia požadovaných technických vlastností do 7
kalendárnych od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie užívateľskej dokumentácie výrobku (návod na použitie, údržbu, servis) do 7 kalendárnych
od uzavretia Zmluvy
Všetky predkladané dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk)
Požaduje sa min. 2-ročná záruka na všetky komponenty, vrátane senzorov a batérie
Objednávateľ požaduje kvalifikované zaškolenie obsluhy na používanie multiplynového detektora s automatizovaným
testovacím a kalibračným systémom pre 9 osôb v časovom rozsahu stanovenom výrobcom pre správne a bezpečné
používanie predmetu zákazky
Objednávateľ požaduje, aby bol dodávateľ zároveň autorizovaným servisným strediskom na záručné a pozáručné opravy
detekčných prístrojov
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky
Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa, že v súvislosti s účinnosťou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prišlo ku zmene ustanovení zákona
týkajúcich sa preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona
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 sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov,
patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným označením normy, nakoľko Objednávateľom
požadovaný predmet zákazky môže byť v inom štáte definovaný inou normou
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Žilina

Ulica:

Bánovská cesta 8111

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.12.2018 08:00:00 - 22.02.2019 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor položiek zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 143 582,49 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 172 298,99 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.12.2018 12:30:01
Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JKBOZ s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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