
Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
Cv ďalšom aj ako ,.zmluva") 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Predávajúci: BELLIMPEX s.r.o. 
Kossuthova 6,94301 Štúrovo 
IČO: 36 705 390 
IČ DPH: SK2022286629 
zast.: Mikuláš Németh - konateľ spoločnosti 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra 
v oddieli: Sro, vo vložke č.: 19019/N 

Cv ďalšom aj ako ,,Predávajúci") 

a 

Kupujúci: Mesto Zlaté Moravce 
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 
zast.: Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta 

Cv ďalšom aj ako ,,Kupujúci") 
(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako ,.zmluvné strany") 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar 
vyšpecifikovaný v bode 2.2 Zmluvy na miesto montáže, vykonať jeho montáž, 
uviesť Tovar do prevádzky a zaškoliť zamestnanca kupujúceho podľa podmienok 
uvedených v tejto zmluve a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu kúpnu 
cenu uvedenú v článku III. tejto Zmluvy. Miestom montáže je: mesto Zlaté 
Moravce - stÍp na osadenie Tovaru určený Kupujúcim. 

2.2 Na účely tejto Zmluvy Tovarom sa rozumie: 
Merač rýchlosti BX-l SPOMAĽ objednaný Kupujúcim na základe predloženej 

cenovej ponuky. Technické paran1etre sú uvedené v Prílohe č . 1 

Merač rýchlosti je vhodný výlučne na napájanie z verejného osvetlenia 
230V/50Hz 
Počet kusov: 1 ks 
(ďalej aj ako "Tovar") 



Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Kupujúci sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť pre Predávajúceho: 
- stlp na osadenie Tovaru, 
- prípojku z verejného osvetlenia, 
- povolenie na osadenie Tovaru. 

3.2 Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať Tovar v súlade s podmienkami 
upravenými v tejto Zmluve. Kupujúci je povinný objednaný Tovar prevziať, 

dodací list podpísať a potvrdiť. 

Článok IV. 
Kúpna cena 

4.1 Kúpna cena Tovaru je vo výške 2.288,- EUR vrátane DPH. Podrobný rozpis 
kúpnej ceny je nasledovný: 

Cena za 1 ks bez DPH 
DPH 20% 
Celková cena za dodávku vrátane DPH za 1 ks 

1.906,67 EUR 
381 ,33 EUR 

2.288,00 EUR 

4.2 Kúpna cena za Tovar zahŕňa dopravu na miesto montáže, montáž a uvedenie 
Tovaru do prevádzky, montáž atrapy kamery ako aj zaškolenie zamestnanca 
Kupujúceho. 

Článok V. 
Fakturácia 

5.1 Termín dodania Tovaru vrátane montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia 
zamestnanca je do 25.06.2013. 

5.2 Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru za dodaný Tovar Kupujúcemu v deň 
odovzdania Tovaru, najneskôr však do 7 pracovných dlÚ od dátumu vykonania 
montáže Tovaru. 

5.3 Kupujúci sa zaväzuje vystavenú faktúru za odobratý Tovar uhradiť 

Predávajúcemu do 14 dní odo dňa jej prevzatia, najneskôr do dátumu splatnosti 
uvedenej na vystavenej faktúre a to bezhotovostným prevodom na bankový účet 
Predávajúceho uvedeného v Článku I. tejto Zmluvy. 

5.4 Ak Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. tejto Zmluvy v lehote 
splatnosti podl'a Článku V. je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a to až do zaplatenia. 

5.5 Ak Predávajúci nedodá tovar v termíne uvedenom v bode 5.1. tejto zmluvy, je 
povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za 
každý deň omeškania. 



Článok VI. 
Záruka a reklamácia 

6.1 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Tovar záruku 36 mesiacov a to 24 
mesiacov ako všeobecnú záruku a 12 mesiacov ako predÍženú záruku (predÍžená 
záruka je bližšie špecifikovaná v bode 6.2 a 6.3 tejto Zmluvy). Na akumulátor 
ako spotrebný materiál Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku 6 mesiacov. 
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia, pre prípad vyššej moci, blesku, 
krádeže, neodborného zásahu, poškodenia cudzím zavinením, prepätia zo siete 
230V a pod. 

6.2 PredÍžená záruka sa poskytuje v prípade opráv na Tovare po uplynutí všeobecnej 
záruky na základe písomnej reklamácie Kupujúceho a to na vymenenú alebo 
opravenú súčiastku Tovaru. PredÍžená záruka sa neposkytuje na spotrebný 
materiál (akumulátor). 

6.3 Predávajúci v predÍženej záruke v zmysle bodu 6.2 tejto Zmluvy vykoná opravu 
dodaného Tovaru na základe písomnej reklamácie Kupujúceho za nasledovných 
podmienok: 
- cena výjazdu na miesto opravy Tovaru je vo výške 0,40 EUR bez DPH za 1 km 
spočítaného zo sídla Predávajúceho (Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo). 

- cena práce (vykonania opravy) je vo výške 30,- EUR bez DPH za každú začatú 
hodinu práce (vykonania opravy). 

O vykonaní opravy Tovaru Predávajúci vyhotoví Kupujúcemu a na vlastné účely 
písomnú správu (protokol). 

6.4 Predávajúci poskytuje aj mimo záručné opravy Tovaru po uplynutí všeobecnej 
záruky a predÍženej záruky na základe písomnej objednávky Kupujúceho 
a potvrdenia objednávky mimo záručnej opravy Predávajúcim. Mimo záručná 
oprava bude poskytnutá za nasledovných podmienok: 
- cena výjazdu na miesto opravy Tovaru je vo výške 0,40 EUR bez DPH za 1 km 
spočítaného zo sídla Predávajúceho (Kossuthova 6,943 01 Štúrovo). 

- cena práce (vykonania opravy) je vo výške 30,- EUR bez DPH za každú začatú 
hodinu práce (vykonania opravy), 

- dodané náhradné súčiastky pre sfunkčnenie Tovaru mimo záručných opráv budú 
fakturované na základe cenovej ponuky Predávajúceho, ktorá tvorí prílohu 
potvrdenia objednávky mimo záručnej opravy. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili. Súhlasia s jej obsahom a 
na znak súhlasu ju obe strany vlastnoručne podpísali. 

7.2 Táto zmluva je podpísaná v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 
Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a druhá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 



7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť v zmysle § 47a zákona Č. 546/2010 Z.z. , ktorým sa dopÍňa zákon Č . 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopÍňajú niektoré zákony v deň nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom 
sídle Kupujúceho. 

konateľ 

~ ..... 
Kupujúci 
Dipl. Ing. Peter Ladnár, CSc. 
primátor mesta 



Príloha č .1 

Technické parametre: 

Typ: 

Výrobca: 

Rozmer: 

mulátorl 
Skelet: 
Predný panel: 

Displej: 

Merací rozsah: 

Výška LED displeja 188: 

BX - 1 " S P O M A Ľ " 
BELLIMPEX s.r.o., Slovensko 
800 x 660 x 140 mm Izariadenie má aku-

nerezová 
čierny eloxovaný hliníkový panel s červeným plexisklom 

3-miestny 188 
10 - 199 kmih 

Výška LED nápisu SPOMAĽ: 

235 mm 
95 mm 

Viditeľnosť: cca. 100-200 m 
F~baLED: červený 

Okrajová fólia: 10 ročná HI reflexná fólia 3M 
Nápis RÝCHLOSŤ a kmih: 10 ročná HI reflexná fólia 3M 
Rad~: doppler radar BX - 944, 24GHz 
Rad~ dosah: 

Presnosť: 

Regulácia jasu: 

Napájanie: 

Alternatíva: 

Akumulátor: 

Doba nočného nabíjania: 

Štatistika: 

V85 
Načítanie štatistiky: 

Nastavenie: 
Softw~e : 

upravíme 
Montáž: 

až 300 m 
+1- 1 kmIh 
automatická, v noci neoslepuje vodičov 
230V/50 Hz z verejného osv. a cez deň z akumulátora 

Solárny panel 
Min. 21 Ah 
min. 6 hodín denne 
tabul'ky, grafy, možnosť úpravy v Exceli, 

cez Bluetooth 
cez Bluetooth 
náš software, podl'a želania Vám bezplatne 

BANDIMEX páskou 


