Kúpna zmluva č. Z201933915_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

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen, Slovenská republika
00397440
2020474808
SK2020474808
0455206122

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Jiří Kučera

Sídlo:

Turistická 55/5, 62100 Brno, Česká republika

IČO:

40449661

DIČ:

CZ480323210

IČ DPH:

CZ480323210

Číslo účtu:

CZ6401000000278659780267

Telefón:

+420541225344

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Prístroje do terénu

Kľúčové slová:

dendrometer, datalogger, sadrový bloček, Sap Flow Systém

CPV:

42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Automatický Dendrometer
2. Datalogger
3. Sadrový bloček
4. Sap Flow Systém
5. Batéria
Položka č. 1:

Automatický Dendrometer

Funkcia
Pásový dendrometer na kontinuálne meranie zmien obvodu stromov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Automatický Dendrometer DRL 26C (alebo ekvivalent)

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

Snímač prírastku kmeňa s vstavaným záznamníkom, prístup k
údajom IR, priemer kmeňa 8 cm a viac, rozsah prírastku minimálne
60 mm.

-

kapacita batérie a pamäte minimálne 3 roky.
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Minimum

Maximum

Presne
11

Položka č. 2:

Datalogger

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Datalogger MicroLog SP3 (alebo ekvivalent)

sada

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

Malý datalogger určený na meranie vodného pôdneho potenciálu s
3 sadrovými bločkami alebo GB1 čidlami, zapisovane teploty v
intervaloch, vodeodolné púzdro, prístup k údajom bez otvorenia
prístroja

-

Odolnosť 0 až 35 k Ohms

-

Celková presnosť lepšia ako 2%

-

Presnosť vnútornej teploty ± 0,3 ° C

-

Kapacita pamäte 100 000 údajov (3 roky) pri meraní každú hodinu

-

Kapacita batérie 5 rokov (pri meraní každú hodinu)

-

Plne vodotesné - krytie IP 68

-

Pracovný rozsah -30 až 70 ° C

-

Polyetylénové puzdro s vysokou hustotou

-

Rozmer 70 x 40 mm (bez konektora)

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
4

Sadrový bloček

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Sadrový bloček GB 2 (alebo ekvivalent)

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

čidlo na meranie vodného pôdneho potenciálu, ekonomické
riešenie, hodnoty do 15 bar, vyrobené Delhorst Instrumet, NJ, USA

-

štandardná dĺžka kábla 8m, priemer senzora 22mm

-

dĺžka senzora 29mm, rozsah hodnôt -0,1 -15 bar

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne
6

Sap Flow Systém

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Sap Flow Systém EMS 51 (alebo ekvivalent) pre
veľkoobkemové kmene fungujúce pri konštantnej dT termočlánok TC -120A

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

THB metóda s variabilným výkonom, výkon prispôsobený na
napájanie batériami a intenzite prietoku v kmeni – vhodný aj pre
solárne napájanie, vysoká efektívnosť, nízka spotreba energie,

-

jednokanálová jednotka s výstupom signálu je spoločná pre všetky
typy dataloggerov,

-

minimálny priemer kmeňa 12cm, konštantný teplotný interval 1 K,
výstup 0 – 2500milivolt,

-

priemerná spotreba elektriny 0,3 – 0,4 W

Príslušenstvo:

set elektród z nehrdzavejúcej ocele, termočlánky, inštalačné
nástroje, ochrana proti počasiu

Položka č. 5:

Batéria
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Minimum

Maximum

Presne
10

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

BatériaSAFT LS 14250 (alebo ekvivalent)

balenie

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

batériá lítiová; 3,6V; 1/2AA; Ø14,5 x 25 mm; nenabíjateľná

-

1 balenie = 20 ks batérií

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.
Dodávateľ do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy predloží e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa obchodný názov
ponúknutých výrobkov, ich technickú špecifikáciu a fotografie, prípadne prospekty s vyobrazením. Bez tohto vzájomného
odsúhlasenia nemôže nastať plnenie zmluvy.
Ak niektorý z použitých parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. O ponúknutí ekvivalentného
výrobku je dodávateľ povinný informovať e-mailom kontaktnú osobu objednávateľa do 3 pracovných dní od uzatvorenia
zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu
zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu
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..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných
podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných
podmienok.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Zvolen

Obec:

Zvolen

Ulica:

T.G. Masaryka 24
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.11.2019 08:00:00 - 06.12.2019 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor podľa technickej špecifikácie

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 200,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 200,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.11.2019 13:38:03
Objednávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Jiří Kučera
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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