Kúpna zmluva č. Z201751317_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

Záchranná služba Košice
Rastislavova 43, 04091 Košice, Slovenská republika
00606731
2021141980
SK4281800000007000289408
0903625540

Dodávateľ:
Obchodné meno:

nanoTECH s.r.o.

Sídlo:

Veselá 2, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

43798608

DIČ:

2022474432

IČ DPH:

SK2022474432

Číslo účtu:

SK98 1111 0000 0010 6511 8004

Telefón:

+421514525360

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Autokamery

Kľúčové slová:

autokamera, videokamera, bezpečnostné kamery, kamerový systém

CPV:

34970000-7 - Zariadenia na sledovanie premávky; 34971000-4 - Zariadenia s kamerami s
vysokou citlivosťou/rýchlosťou; 32333200-8 - Videokamery; 30234000-8 - Pamäťové médiá;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka:

Autokamery

Funkcia
Zariadenie na sledovanie premávky a na vyhotovenie záznamu vo Full HD o udalostiach počas jazdy motorovým vozidlom
Technické vlastnosti

Jednotka

1. AUTOKAMERA - počet

ks

20

1.1 Full HD

pixel

1080

1.2. LCD obrazovka - šírka

palce

2,7

1.3. Šošovka objektívu

stupňov

120

1.4 Pamäťová karta mikro SD - kapacita pamäti

GB

32

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1.5. Požiadavky na kamerový systém:

Full HD s integrovaným otrasovým senzorom a detekciou pohybu,
HDMI a USB portom, nočným videním, jednoduchá montáž na
čelné sklo vozidla, zobrazovanie času a dátumu, vybavené s
mikrofónom,

1.6. Nahrávanie videí vo formáte:

MOV na mikro SD 32 GB kartu

1.7 Napájanie:

cez adaptér do autozapaľovača
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Minimum

Maximum

Presne

1.8. Jazyk ponuky zariadenia

slovenský alebo český alebo anglický

1.9. Nastaviteľná dĺžka záznamu s cyklickým
nahrávaním

áno

1.10 Palubná sieť

12V

1.11 Možnosť presvietenia pre zhotovenie fotografického
záznamu vo formáte JPG

áno

1.12. Záznam zvuku

áno

1.13. Držiak na čelné sklo

áno

1.14. Nabíjačka do auta, prepojovací kábel s PC

áno

1.15. Súčasťou kamerového systému:

32 GB mikro SD karta

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Cena vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zmluvy.
2. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa - Dodávateľ musí dodať celý predmet zmluvy. Vystavenie Faktúry je podmienené
kompletným dodaním celého predmetu zmluvy.
3. Požaduje sa dodanie predmetu zmluvy v lehote podľa bodu 3.2. zmluvy.
4. Požaduje sa dodať tovar nový, nepoškodený, nepoužívaný, v originálnom balení od výrobcu.
5. Dodávateľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predloží objednávateľovi v písomnej forme alebo
elektronicky: Obchodnú značku, typ a parametre výrobkov ktoré plánuje dodať s ich vyobrazením.
6.Zmluvné strany sa výslovne dohodli, podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka, že Objednávateľ je ako dlžník povinný
plniť svoje peňažné záväzky z dodania tovaru v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
7. Záručné podmienky: minimálne 24 mesiacov, podľa štandardného reklamačného poriadku.
8. Dodávateľ je povinný v prípade omeškania s dodaním tovaru z dôvodov mimoriadnych udalostí písomne požiadať
Objednávateľa o predĺženie termínu dodania tovaru v lehote dodania a uviesť dôvody požadovanej zmeny termínu dodania
tovaru. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote dodania tovaru písomne oznámiť
Dodávateľovi svoj súhlas/nesúhlas s predĺženým termínom dodania.
9. Ak Objednávateľ nesúhlasí s predĺžením termínu dodania tovaru, ostáva v platnosti pôvodne požadovaný termín
dodania.Objednávateľ je oprávnený uplatniť príslušnú sankciu podľa čl. 11. Osobitných požiadaviek na plnenie.
10. Dodávateľ je povinný spolu s dodávkou tovaru predložiť dodací list v listinnej forme, ktorý musí obsahovať okrem
povinnýchnáležitostí, Cenu za MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, sadzbu DPH, Cenu za MJ v EUR s DPH príslušnej
položky, Cenu za počet MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, Cenu za počet MJ v EUR s DPH príslušnej položky.
11. V prípade nedodržania Osobitných požiadaviek na plnenie ( ods. 3, 7, 5, 8 a 9) zo strany Dodávateľa je Objednávateľ
oprávnený vyúčtovať a Dodávateľ je povinný zaplatiť za každý prípad porušenia zmluvných podmienok zmluvnú pokutu vo
výške 0,03 % z ceny časti predmetnej Zmluvy, ktorej sa omeškanie týka, za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta
je splatná v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty Dodávateľovi.
12. Dodávateľ do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy predloží ES Vyhlásenie o zhode pre predmet zmluvy. Všetky doklady
a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyk, vrátane certifikátov vydaných autorizovanými osobami. Ak je doklad alebo
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre
návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
13. Za podstatné porušenie Zmluvy sa bude považovať nedodržanie požiadaviek na predmet zmluvy (čl. II Predmet zmluvy,
ods. 2.1až 2.3), nedodržanie Osobitných požiadaviek na plnenie (čl. II Predmet zmluvy, ods. 2.4, bod 1.,2.,3.,4.,5., 10).
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika
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3.2

Kraj:

Košický

Okres:

Košice IV

Obec:

Košice - mestská časť Juh

Ulica:

Rastislavova 43

Čas / lehota plnenia zmluvy:
26.10.2017 08:00:00 - 07.11.2017 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

20,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 608,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 930,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.10.2017 14:10:01
Objednávateľ:
Záchranná služba Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
nanoTECH s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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