Kúpna zmluva č . Z201 71 1 067_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany
1.1

Objednávate ľ:
Obchodné meno:
Sídio:
lCO:
DlC:
lC DPH:
Císlo ú čtu:
Telefán:

1.2

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Slovenská republika
00164895
2021246623
SK1281800000007000310609
0907 786 81 5

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné, Slovenská republika

l ČO:

44514557

Dl Č :
l Č DPH:
Č íslo ú čtu:
Telefán:

2820002284
SK2820002284
0574861151
11. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Kľú čové slová:
CPV:

Vonkajšie osvetlenie budovy

Druh/y:

Tovar; Služba

osvetlenie budovy
31 520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Vonkajšie osvetlenie budovy

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Svietidlo typ Č.1:

15 ks

Kompaktný a ľahký LED Wash reflektor, maximálne
rozmery svietidla sú 497 x 268 x 122mm, maximálna
hmotnosť svietidla je 8,9kg.Musí byt tvorené 44 vysoko
výkonnými 10W RGBW LED Čipmi,musí ma ť 43° optiku
pre dosiahnutie potrebného lú Ča, svetelný výstup 19.300
lumenov a viac. Svietivos ť 2.260 Lux / 3,33m, spotreba
450W pri využívani všetkých LED Čipov RGBW.
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Trieda korázie C5-M - mus ĺ byt vysoko odoiné räznym
poveternostným vplyvom, bezúdržbové, musí ma ť
procesor odvlh čovania, ktorý zabrá ňuje kondenzácii v
priestoroch svietidla, mus ĺ mať minimálne krytie 1P66.
Pohyb pre nastavenie sklonu svietidla musí ma ť v
rozmedz ĺ 0 - 1900, musí byť ovládaterné cez štandardný
protokol USITT DMX512 A.
Mus ĺ mať zabudovaný prij(ma č DMX signálu pre
bezdrätové ovládanie.Telo svietidla musí by ť vyrobené
hlinika v bielej farbe. Optika musí by ť z tvrdeného skla.
Sú časťou svietidla musia byť konektory a napájacie
káble.

z

Svietidlo typ Č.2:

5 ks

Kompaktný a ľahký LED Wash reflektor, maximálne
rozmery svietidla sú 497 x 268 x 1 22mm, maximálna
hmotnosť svietidlaje 8,1kg. Mus ĺ byť tvorené 2000
kusmi RGBW SMD LED Čipmi (5700K). Musí ma ť fixnú
11 0 0optiku pre dosiahnutie potrebného lú Ča, svetelný
výstup reflektora 22.500 lumenov a viac. Svietivos ť 699
Lux / 3,33m, spotreba je 465W pri využ ĺvani všetkých
LED Čipov RGBW.
Trieda korázie C5-M - musí vysoko odolné räznym
poveternostným vplyvom, bezúdržbové, musí ma ť
procesor odvlh čovania, ktorý zabra ňuje kondenzácii v
priestoroch svietidla, musí ma ť minimálne krytie 1P66.
Pohyb pre nastavenie sklonu svietidla musi ma ť v
rozmedzí 0 - 190°, musí byť ovládate ľné cez štandardný
protokol USITT DMX512 A.
Musí mať zabudovaný prij ĺmač DMX signálu pre
bezdrätové ovládanie.Telo svietidla musí by ť vyrobené z
hliníka v bielej farbe. Optika musí by ť
z tvrdeného
skla. Sú Časťou svietidla musia byť konektory a napájacie
káble.
2 ks

Svietidlo typ Č.3:
Kompaktný a ľahký LED Wash rellektor, maximálne
rozmery svietidla sú 497 x 268 x 122mm, maximálna
hmotnosť svietidla je 8,9kg. Musí byť tvorené 44 vysoko
výkonnými 1OW RGBW LED Čipmi, musí ma ť 21° optiku
pre dosiahnutie potrebného lú Ča, svetelný výstup 19.300
lumenov a viac. Svietivos ť 3.333 Lux / 3,33m, spotreba
je 450W pri využívan ĺ všetkých LED Čipov RGBW.
Trieda korázie C5-M - mus ĺ byť vysoko odolné räznym
poveternostným vplyvom, musi by ť bezúdržbové, mus ĺ
mať procesor odvlh čovania, ktorý zabra ň uje kondenzácii
v priestoroch svietidla, musí ma ť minimálne krytie 1P66.
Pohyb pre nastavenie sklonu svietidla musí ma ť v
rozmedz ĺ 0 - 190°, musí byť ovládatelné cez štandardný
protokol USITT DMX512 A.
Musí mať zabudovaný prij ĺmač DMX signálu pre
bezdrätové ovládanie.Telo svietidla musí by ť vyrobené
hliníka v bielej farbe. Optika musí by ť z tvrdeného skla.
Súčasťou svietidla musia byť konektory a napájacie
káble.

z

Svietidlo typ Č.4:

2 ks

Kompaktný a ľahký LED Wash reflektor, maximálne
rozmery svietidla sú 497 x 268 x 122mm, maximálna
hmotnosť svietidla je 8,9kg.Musí byt tvorené 44 vysoko
výkonnými 1OW RGBW LED Čipmi, musí ma ť 15° optiku
pre dosiahnutie potrebného lú Ča, svetelný výstup 19.300
lumenov a viac.Svietivos ť 11.040 Lux / 3,33m, spotreba
je 450W pri využívan ĺ všetkých LED Čipov RGBW.
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Trieda korázie C5-M - mus ĺ byť vysoko odoiné räznym
poveternostným vplyvom, mus ĺ byt bezúdržbové, musí
mať procesor odvlh čovania, ktorý zabra ň uje kondenzácii
v priestoroch svietidla, mus ĺ ma ť minimálne krytie 1P66.
Pohyb pre nastavenie sklonu svietidla musí ma ť v
rozmedzí 0 - 1900, musí byť ovládate ľné cez štandardný
protokol USITT DMX512 A.
Musí mať zabudovaný prij ĺmač DMX signálu pre
bezdrätové ovládanie.
Telo svietidla musí by ť
vyrobené z hlin ĺka v bielej farbe. Optika mus ĺ byť
z
tvrdeného skla. Sú časťou svietidla musia byt konektory
a napájacie káble, jeden kus 5m napájacieho kábla bez
koncovky.
Bezdrätový vysiela č DMXIRDM signálu, podpora
streamovania ACN, ArtNet, ETCNet2 a 3, Pathport a
pod. Pre vonkajšie použitie s krytím 1P67. Telo mus ĺ byť
odolné voči vandalizmu. Mus ĺ byť vybavené prepä ťovou
a ESD ochranou napájacieho vstupu.

1 ks

Nástenný DMX ovláda č s integrovaným farebným
displejom, mus ĺ byť vybavený 1 024 DMX kanálmi, Mus ĺ
mať možnosť uloženia 50 scén v 10 z6nach.

1 ks

Rozde ľovaČ DMX signálu mus ĺ obsahova ť 1 DMX vstup
a 5 DMX výstupov plus DMX1RDM. Mus ĺ byť vybavený
konektormi XLR 5-pin. Všetky vstupy a výstupy musia
byť optoizolované a galvanicky oddelené. Musí ma ť
indikáciu stavu DMX signálu a indikáciu poruchy DMX
signálu prostredníctvom LED. Musí by ť možnosť
aktualizácie firmvéru cez USB pripojenie.

1 ks

Konzoly pre uchytenie reflektorov na fasádu budovy.
Musia byt vyrobené z ocele na základe statického
posudku. Musia byť upravené pozinkom a práškovaním
na príslušný odtie ň fasády. Musia bezpe čne udržať
svetelnú techniku pod ľa diagramu rozloženia svietidiel.
Vrátane dodávky a montáže spolo Čne so svietidlami.

2 ks

Konzoly pre uchytenie reflektorov na strechu budov.
Musia byť vyrobené z ocele, musia by ť upravené
pozinkom a práškovaním na Čiernu matnú farbu. Musia
bezpe čne udrža ť svetelnú techniku pod ľa diagramu
rozloženia svietidiel. Vrátane dodávky a ich montáž
spoločne so svietidlami.

8 ks

Nedodržanie niektorej z požiadaviek alebo technických
parametrov sa považuje za podstatné porušenie
zmluvných podmienok.

2.4

Osobitné požiadavky na pinenie:

Vrátane dopravy na miesto pinenia
Záruka na svietidlá 5 rokov.
Požadujeme dodávku svietidiel a príslušenstva k nim vrátane inštalácie na mieste pinenia, programovania a zaškolenia
obsluhy a užívate ľských manuálov. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Do 5 pracovných dní od uzavretia zmíuvy, teda ešte pred samotným pinenim zmluvy Dodávate ľ predloží: Platný certifikát EN
lSO 9001 : 2008. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Do 5 pracovných dní, teda ešte pred samotným pinenim zmluvy Dodávate ľ predlož ĺ referencie minimálne o jednej dodávke
podobných technolági ĺ v hodnote 40 000,00 € za posledné 3 roky. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
Do 5 pracovných dní, teda ešte pred samotným pinen ĺm zmluvy Dodávatel predloží certifikát o autorizovanom servisnom
partnerovi na Slovensku pre dodané svietidlá. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.
Do 5 pracovných dn ĺ, teda ešte pred samotným pinením zmluvy Dodávate ľ vykoná v sídle verejného obstarávate ľa montážnu
skúšku pre deklarovanie vyššie uvedených technických parametrov a požiadaviek. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
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Kompletná dodávka tovaru do s ĺdla verejného obstarávate ľa do 10 dní od uzavretia zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa
považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Pre zabezpe čenie plynulého a nerušeného chodu prevádzky bude inštalácia realizovaná na základe konzultácie s
koordinátorom technického úseku . Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

111. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto pinenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:

Nitra

Ulica:

Svätoplukovo nám. 4

Čas / lehota pinenia zmluvy:
20.03.2017 13:34:00 - 31.03.2017 13:34:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného pinenia
Jednotka:

zákazka

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán pod ľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, ú činná zo d ňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddelite ľnú prĺlohu tejto Zmluvy.

lv. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 44 153,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 52 984,60 EUR

V. Závere č né ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spásobom v rámci Elektronického kontrakta čného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, ú činná zo d ň a 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu Č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnos ť d ňom jej uzavretia a ú činnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úpinú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Ved ľajšie 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meni ť a dopl ňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme p ĺsomného a Čĺslovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prilohy:
Príloha Č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3. 1, ú činná zo d ňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetNerejnyDetail/
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V Bratislave, d ň a 16.03.2017 14:08:01
Objednávateľ:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Objednávate ľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávate ľ:
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Dodávatela v rámci elektronického trhoviska
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