Kúpna zmluva č. Z20169120_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Správa majetku mesta

Sídlo:

Nám. Ľ. Štúra 1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

IČO:

42273668

DIČ:

2820006992

IČ DPH:

SK2820006992

Číslo účtu:

SK0275000000004015033807

Tel:

0940 623123

Dodávateľ:
Obchodné meno:

QEX, a.s.

Sídlo:

Brnianska 1, 91105 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

00587257

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

+421 32 6502 111

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Parkovací automat typ CALE MP104

Kľúčové slová:

Stroje na vydávanie lístkov, predajné automaty

CPV:

30144200-2 - Stroje na vydávanie lístkov; 42933000-5 - Predajné automaty; 34996300-8 Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre parkoviská; 72268000-1 - Dodávky
softvéru; 51610000-1 - Inštalácia počítačov a zariadení na spracovanie informácií; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Samoobslužný automat na vydávanie lístkov typ CALE MP104

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Prevádzkyschopnosť v rozpätí teplôt pri napájaní zo solárneho článku

stupeň Celzia -35

60

Prevádzkyschopnosť do vlhkosti

%

97

zásobu parkovacích lístkov pri požadovanej dĺžke lístka vr. grafických
informácií

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Požiadavky na parkovací automat = PA

Doplnenie k prevádzkovanému PA

Parkovací automat (PA) musí byť samostatne stojace zariadenie
určené k platbe ceny za parkovanie
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Minimum

Maximum

4000

Presne

PA musí mať odolnú konštrukcia, najmä proti poveternostným vplyvom
a vandalizmu
PA musí byť vyrobený z antikoróznych materiálov
Hrúbka steny PA a podstavca PA

min. 2 mm

Podstavec PA musí umožňovať upevnenie do betónového základu
prostredníctvom oceľovej konzoly
PA musí mať oddelený priestor elektroniky od akumulátora s nabíjačkou
a mincového priestoru
Uzamykacie dvierka elektroniky musia mať tri body uzamknutia
Dvierka od akumulátora a nabíjačky musia byť zabezpečené v troch
bodoch
mincová časť PA musí byť zabezpečená 6-bodovým systémom s
hrúbkou dvierok 3 mm
Kryt displeja musí byť chránený tvrdým plastom, v prípade poškodenia
sa musí dať jednoducho vymeniť
Vhadzovacia klapka na mince musí byť blokovaná pokiaľ tam nie je
priložená minca
Kasa na mince musí byť uzamykateľná špeciálnym kľúčom
Všetky zámky PA musia byť chránené nerezovým lemom, ktorý zakrýva
zámok
Zámok na dvierkach na kasu musí byť extra odolný voči odvŕtaniu alebo
inému mechanickému poškodeniu
PA musí mať zapustené kasové dvierka do podstavca, lemované
nerezovým rámom o hrúbke 4 mm
PA musí mať možnosť rozšírenia o solárny panel, kedy môže PA
fungovať bez elektrickej prípojky
PA musí mať možnosť prepojenia na závory
PA musí umožniť kontrolu o poruche v troch úrovniach

zobrazenie technológiou LED

PA musí prijímať mince v nominálnych hodnotách 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €,
1,00 €, 2,00 €
PA musí obsahovať tlačítko zelenej farby na výdaj lístka, tlačítko
červenej farby na stornovanie platby, tlačítko žltej farby pre voľbu
celodenného parkovania, tlačítko čiernej farby na zmenu jazyka
ovládania PA
PA musí obsahovať termostatickú vyhrievaciu jednotku
PA musí obsahovať programovateľný elektronický detektor na min. 16
druhov mincí
PA musí mať elektronické vstupnú mincovú západku
V okamihu výberu hotovosti z PA musí PA umožniť tlač lokálneho
vyúčtovania s nasledujúcimi údajmi
PA musí zaistiť postupné číslovanie jednotlivých výberov mincovníka
vrátane tlače vyššie uvedeného lokálneho vyúčtovania
PA musí mať možnosť diaľkovej správy dát cez webové rozhranie
PA musí umožniť rozšírenie o nasledovné moduly:

Širka pásky
2.4

celková suma, celková suma v zásobníku mincí, skladba
mincí a ich počet, počet vydaných lístkov

hlásenie porúch, naplnenosti mincového boxu, nedostatok
papierovej pásky
alfanumerickú klávesnicu (zadávanie EČ pri kúpe park.
lístka), platobný terminál (čipová resp. bezkontaktná
verzia), 6 ks piezoelektrické tlačítka
57 mm

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodanie vrátane zaškolenia obsluhy
Odstránenie reklamovaných závad počas záručnej doby v pracovných dňoch do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
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Záruka na PA má byť na 24 mesiacov
pri inštalácii predložiť katalógové listy parkovacieho automatu, vrátane certifikátov, atestácií a osvedčení
Dodávka vrátane naprogramovania vydávaného parkovacieho lístka podľa požiadaviek objednávateľa
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Bánovce nad Bebravou

Obec:

Bánovce nad Bebravou

Ulica a číslo:

Nám. Ľ. Štúra 1/1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
6.5.2016 13:15:00 - 27.5.2016 13:16:00

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
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 860,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 832,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.4.2016 14:08:01
Objednávateľ:
Správa majetku mesta
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
QEX, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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