Kúpna zmluva č. Z201633151_Z
Uzatvorená v zm ysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

1.1

Zm luvné strany

Objednávater:
Obchodné meno:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:

Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

00603481

DIČ:

2020372596

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK7275000000000025827813CEKOSKBX

Tel:

1.2

Dodávatef:
Obchodné meno:

GEOTECH Bratislava s. r. o.

Sídlo:

Čemyševského 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

45948992

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

11.

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy;
Názov:
Kľúčové slová:
CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

Predm et zm luvy

Dodanie GPS prístroja na mapovanie a zber dát pre GIS, doplnkového príslušenstva a vybavenia a
dodanie RTK korekcií cez GPRS zo siete referenčných staníc vrátane technickej podpory
GPS prístroj
38112100-4 - Globálne navigačné a polohovacie systém y (GPS alebo ekvivalent); 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových autom obilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Účelom predmetu zákazky je získať plne funkčné kom plexné meracie zariadenie - GPS router so softvérovým vybavením
na reálny zber geodetických dát a v ^ č o v a n ie bodov v teréne pre potreby verejného obstarávatefa.
• Predmet zákazky sa delí na časti:
• 1. dodanie GPS prístroja na mapovanie a zber dát pre GIS
• 2. dodanie externej antény na výtyčke, dodanie laserového diafkomeru, dodanie licencie pre príjem signálov na frekvencii
L2 pre RTK m eranie a dodanie softvéru Digiterra Explorer PRO pre PC
• 3. dodanie služby v oblasti priebežného poskytovania RTK korekcii cez GPRS zo siete referenčných staníc vrátane
technickej podpory

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

:

Jednotíra

Minimum

GPS prístroj

ks

Technické vlastností

Hodnota / charakteristika

Strana 1 z 4

Maximum

Presne
1

Špecifikácie:

Cast' 1:
GPS prístroj na mapovanie a zber dát pre GIS. Ide o odolný tablet s
vnútorným vysokopresným GPS prijímačom vrátane komunikačného,
mapovacieho a GIS sofb/éru, ktorý je schopný prijímať družicové
(GNSS) signály na dvoch frekvenciách.
Ručný prístroj s Integrovaným dvojfrekvenčným GNSS prijímačom,
minimálne 100 kanálov, podpora príjmu signálov GPS L1, L2, L2C a]
G L 0 N A S S L 1 .L 2 ,
presnosť určovania polohy v ruke pomocou internej antény do 20 cm s
využitím RTK korekcií zo siete referenčných staníc (SKPOS alebo jej
ekvivalentu SmartNet),
možnosť pripojenia externej antény na výtyčke pre meranie s
presnosťou 2 cm,
odolnosť prístroja voči vode a prachu,
odolnosť prístroja voči pádom a vibráciám.
odolnosť prístroja voči extrém nym teplotám (min. -lO 'G a ž + 40’ C),
odolný dotykový displej čitatefný na priamom slnku s uhlopriečkou min
15 cm pre prehľadné zobrazenie mapových podkladov.
vnútorná pamäť min 64 GB,
batérie pre prevádzku prístroja v teréne na dobu min. 8 hodín.
integrovaný 3G m odem pre mobilné pripojenie do internetu.
integrovaný fotoaparát,
integrovaný Bluetooth,
integrované WiFi,
USB konektor pre priame pripojenie USB kľúča na prenos údajov z/do
PC,
hmotnosť ručného prístroja do 1,5 kg vrátane batérií,
operačný systém W indows 7 pre kompatibilitu s ďalším softvérovým
vybavením.
nainštalovaný softvér pre účely mapovania a zberu dát pre GIS,
lokalizácia v slovenskom jazyku, práca priamo v súradniciach JTSK,
možnosť práce s vektorovým i aj rastrovými podkladovými m apami v
JTSK, možnosť zamerania bodových, líniových a plošných objektov
vrátane atribútových informácií, funkcia navigovania na bod, možnosť
komunikácie s externým laserovým diafkomerom.

Špecifikácie:

C asť2:
Externá anténa na teleskopickej výtyčke pripojitefná k ručnému prístroj s
integrovaným dvojfrekvenčným GNSS prijímačom,
výtyčka opatrená libelou.
presnosť určovania polohy pomocou externej antény do 2 cm s využitím
RTK korekcií zo siete referenčných staníc (SKPOS alebo je j ekvivalentu
SmartNet).

Špecifikácie:

Časť 3;
On-line služba poskytovania korekcii cez GPRS zo siete referenčných
staníc ako SKPOS alebo je j ekvivalentu Sm artNet s presnosťou RTK
resp. DGPS,
technická podpora po dobu 48 mesiacov.

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávatef spracuje kalkuláciu ceny podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s
vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisová
vyjadrená v eurách, a predloží ju verejnému obstarávatefovi do 24 hodín od informácie o uzavretí zm luvného vzťahu, bez výzvy na
kontaktnú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
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Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných
podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto form ulári, objednávateľ
zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady, ktoré
vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré
sú pre neho záväzné.
Pokuta za nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek, nedodanie tovaru, je 10% z predpokladanej hodnoty zákazky na účet
verejného obstarávatefa uvedený v zmluve, do 10 pracovných dní.
Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v m ieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, kupujúci ho neprevezme a
predávajúci je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom kupujúcim.
V prípade porušenia povinnosti dodať náhradný tovar, má sa za to, že predávajúci neplní včas a riadne a je v omeškaní s riadnym
dodaním predmetu zmluvy.
Predávajúci zodpovedá zato, že tovar spĺňa kvalitatívne param etre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou vadného tovaru za nový tovar, dodaním
chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom
jednotlivom pripade.
Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní po je j doručení. A k sa v tejto lehote nevyjadri,
má sa zato že s reklamáciou súhlasí.
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady alebo dodať chýbajúci tovar v najkratšom možnom čase po obdržaní
reklamácie. V pripade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej nebol predmet zm luvy schopný
riadneho užívania.
Názov

2.5

Upresneníe

Prílohy opisného form ulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III.

3.1

Zm luvné podmienky

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:
Ulica a číslo:

3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.11.2016 0 9 :00:00 -30 .1 1.20 16 18:0 0:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:
Požadované množstvo:

3.4

ks
1,0000

Práva a povinnosti zm luvných strán podľa tejto Zm luvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prilohu tejto Zmluvy.

IV.

Zm luvná cena

4.1

Celková cena predmetu Zm luvy bez DPH: 11 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00
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4.3

Celková cena predmetu Zm luvy vrátane DPH: 13 200,00 EUR

V.

Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podm ienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria je j prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom je j uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane je j príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedfajsie 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 zm lúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zm lúv trhoviska.

5.5

T úto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podm ienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zm luvnými 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 20.10.2016 16:38:00

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GEOTECH Bratislava s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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