
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201615231_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

 Junácka 1, 83291 Bratislava, Slovenská republika

00603317

2020887358

nie je platcom

SK356000000001800349037

+421 249253250

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK2020317761

2020317761

31354882

Blagoevova 9, 85104 Bratislava, Slovenská republika

ArcGEO Information Systems spol. s r.o.

0907980154

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

CPV:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

ArcGIS, softvér, licencia, software, program

Názov: ArcGIS for Deskop Basic Single Use ESRI -1. licencia s inštaláciou

Kľúčové slová:

II. Predmet zmluvy

Tovar; SlužbaDruh/y:

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

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

10.3.1.verziaArcGis for Desktop Basic Single Use ESRI

1licenciaArcGis for Desktop Basic Single Use ESRI

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

alebo vyššiaVerzia 10.3.1

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4
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Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Podmienkou je, že dodávateľ je autorizovaný na dodanie predmetného programu a  potvrdenie predloží objednávateľovi pri plnení
predmetu zmluvy.

Dodanie tovaru musí byť v bežný pracovný deň, dodávateľ si telefonicky s kontaktnou osobou upresní podmienky dodania tovaru

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok

Od 1.11.2015 je účinný zákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa zavádza zákaz uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý nemá
v registri konečných užívateľov výhod zapísaných užívateľov výhod.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

Bratislava IIIOkres:

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Junácka č.1Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

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.

3.4

4.7.2016 12:01:00 - 5.7.2016 12:01:00

Jednotka: licencia

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 930,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 316,00 EUR4.3

V. Záverečné ustanovenia

Strana 2 z 3



Dodávateľ:
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 22.6.2016 12:38:00

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/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

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

5.2

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.

5.1
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