Obec Lozorno
Obecný úrad, Hlavná uI.1
90055 Lozorno
iČo : 00304905
DIČ: 2020643669
Objednávka Č. 58/2019
Dodávateľ:
Obchodné meno: ALISON Slovakia s.r.o.
Sídlo: Tomášiková ulica 12735/64,83104 Bratislava
IČO: 35792141
Zápis.: v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd. sro, vložka Č. 80854/B
Objednávka vyhotovená v Lozorne, dňa 05.08.2019
Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 05.08.2019
objednávame ti Vás:

Predmet plnenia: Monitoring hluku vo vybraných lokalitách obce Lozorno
Názov

Cena v € bez DPH

SCS Smart Centrum platform access
activation lx
SCS Smart Centrum modul Noise
(lvear) lx
LoRa wireless general prupouse sensor
(battery included) 2x
LoRa Wan gateway lx

Celková cena €
$ DPH

160,00

—

360 00
‘

—

190 00
‘

—

790,00

—

1500,00

Spolu

1 800,00

Cenovú ponuku tvorí prĺlohu tejto objednávky.
Cena s DPH: 1800,00 EUR
Spósob platby a splatnost: bankovým prevodom; splatnosť faktúry 14 dní odo dňa obdržania faktúry
Termín dodania: najneskór do 02.09.2019.
balšie dojednané podmienky / odlišne od ponuky dojednané podmienky:
Zmluvný vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a mými všeobecne
záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k dodávke/plneniu a Obchodně objednávacie
a nákupné podmienky Obce Lozorno ( ver. 01/2019, znenie účinné od 01.06.2019) pokial‘ táto
objednávka alebo ponuka, ku ktorej sa vzťahuje výslovne nestanovia inak. Obchodně objednávacie
a nákupné podmienky Obce Lozorno sú zverejnené na www.Jozorno.sk.
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Obecný úrad Lozorno
Hlavná 1
900 55 Lozorno

Váš list Značka/zo dňa Naša znac a
stretnutie
AL5190212_P01

Vec Ponuka

—

Vybavuje/Telefón
Ing. Jaroslav Mandák

M iesto/Dátu m
BA, 5.8.2019

meranie hluku.

Vážený pán starosta,
na základe stretnutia zástupcu výrobcu Masterlt dňa Vám predkladáme ponuku na monitoring hluku vo
vybraných lokalitách obce Lozorno. Ponuka obsahuje cenu dodávky riešenia, ktorú sme zvýhodnili
vypustením mesačného poplatku za pristup ku monitorovacej platforme. Cenová ponuka obsahuje
jednorázovú aktiváciu pristupu do platformy a ročně predplatné k modulu pre meranie hluku.
Zaškolenie obsluhy bude vykonané vzdialene ako aj telefonická podpora pri umiestneni senzorov.
Cenová ponuka:
Cena služieb
.‚

Cena za
polozku

Pocet

Poplatok

5CC Smart Centrum platform access activation

1

160,00 €

160,00 €

5CC Smart Centrum platform 20 sensors include (lyear)

0

160,00 €

0,00 C

SCC Smart Centrum modul Noise (lvear)

1

360,00 €

360,00 €

Cena celkoni bez DPH

520,00 C

..

Jednotky pre dlaflcové odpočty

LoRa wireless general prupouse sensor (battery included)

2

95,00 €

Cena za
položku
190,00 €

LoRaWan gateway

1

790,00 €

790,00 €

Celková cena bez DPH

980,00 €

Cena celkoni za dodávku bez DPH

1 500,00 €

Cena celkom za dodávku s DPH

1 800,00 €

Počet

P

Cena

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Cena:
Ceny uvedené v tejto ponuke sú v EUR bez DPH (20%). Všetky faktúry budú vystavené v EUR.
K uvedeným cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v sadzbe pod Va platného znenia zákona o dani
z pndaii~ liudnoly v deň uskutočnenia zdaniteVněho plnenia.
‚LISON Slovakia ar.
omašikova u ca
31 04 Bratislava

+4212 59499499
alison.group ak

IČO 35792141
IČ DPH 5K2O202344

Spoločnost zapísaná v Obcbodnom registri
okresného stždu Bratislava I
vložka Číslo 80854/B
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Platobné podmienky
Objednávatel‘ zaplatí za dodávku diela v nasledovnom členeni:
.

cenu(-y) za dodanie materiálu určeného pre vykonanie diela na základe riadnej faktúry, resp.
riadnych faktúr, najneskór do dvadsaťjeden (21) dni odo dňa jej (ich) vystavenia objednávatel‘ovi.

.

ceny za vykonanie prác, zaplatí na základe riadnej faktúry najneskór do dvadsaťjeden (21) dní
odo dňa jej vystavenia Objednávateľovi.

Zhotoviteľ vystaví každú faktúru (daňový doklad) za vykonanie prác, resp. ich časti, najskór Po prevzati
akceptovaného dlela, resp. jeho časti Objednávatel‘om na základe odovzdávacieho a preberacieho
protokolu
Dodacie podmienky
Služby a tovar budú dodané na základe dodacích podmienok DDP, sídlo odberateľa, podľa
medzinárodných dodacích podmienok INCOTERMS 2000. Dodacia doba na zariadenia alebo služby je do
30 dní od prijatia záväznej objednávky.
Záručné podmienky
Dodávatel‘ poskytuje záruky v rámci uplatnenia zákona o zárukách výrobkov v oblasti personálnych a
vecných škód u spotrebiteľa, avšak nie pre podnikatelské škody obstarávatel‘a. Dodávateľ poskytne na
dodané zariadenia záručný servis Po dobu 24 mesiacov od uvedenia do trvalej prevádzky.
Platnosť ponuky:
do 31.8.2019
S pozdravom
Ing. Jar.
Mandák
Ria.,;. divizielCT
-

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomasikova silica l27~5 64
831 04 Brai,sla‘ a

421 2 59499499
ww“ aliion.8roupsk

iČo 35792141
iČ DPH 5K2020234425

Spoločnosť zapísaná V Obchodnon registri
Olcresného sůdu Bratislava I
vložka Čislo 80854/B

