
Kúpna zmluva č. Z201932787_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Sečianky
Sídlo: 89, 99110 Sečianky, Slovenská republika
IČO: 00648574
DIČ: 2021173440
IČ DPH:
Číslo účtu: SK3956000000006036658004
Telefón: 0474888118

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BELLIMPEX s.r.o.
Sídlo: Kossúthova 6 , 94301 Štúrovo, Slovenská republika
IČO: 36705390
DIČ:
IČ DPH: SK2022286629
Číslo účtu:
Telefón: 0915163111

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Merač rýchlosti vozidiel
Kľúčové slová: merač rýchlosti motorových vozidiel, dopravné zariadenie na meranie rýchlostí vozidiel v 

obci a na kritických úsekoch ciest
CPV: 34996000-5 - Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu; 

38552000-9 - Elektronické merače; 45233294-6 - Inštalácia cestnej signalizácie; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Merač rýchlosti vozidiel

Funkcia

Zariadenie merá rýchlosť motorových vozidiel, a na informačnej tabuli zobrazuje nameranú rýchlosť v km/h. Pri prekročení 
povolenej rýchlosti číslice blikajú 

Informačný panel sa inštaluje hlavne v obytných zónach a to najmä v blízkosti škôl, nemocníc, priechodov pre chodcov a mimo
obytnej zóny, pred nebezpečnými zákrutami, alebo v úsekoch častých dopravných nehôd.  

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Merač rýchlosti vozidiel ks 1

Rozmery merača (š. x v.) mm 600 x 600 1000 x 1000

Merací rozsah radaru km/h 10 199

Presnosť merania rýchlosti km/h +/-   1

Viditeľnosť m 150 250

Radar dosah m 50 300

Výška LED displeja mm 250 350

Akumulátor Ah 40
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Akumulátor - výdrž hod. 16 72

Napájanie z verejného osvetlenia V/Hz 230V/50Hz

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Display 3 - miestny

Regulácia jasu automatická 

Farba LED červená  (podľa vyhlášky o CP zákona SR)

Nastavenie radaru cez Bluetooth

Montáž merača na osobitný stĺp

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Sečianky
Ulica: obec Sečianky

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.11.2019 11:00:00 - 31.03.2020 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 1 230,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 476,00 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.
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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 31.10.2019 11:38:03

Objednávateľ:
Obec Sečianky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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