Kúpna zmluva č. Z201737636_z
uzatvorená v znysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
l. Zmluvné strany
1.1

Objednávate ľ:
Obchodné meno:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

S ŕdlo:

Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Slovenská republika

lCO:

00164895

DIC:

2021246623

IC DPH:

1.2

C ŕslo ú čtu:

SK1281800000007000310609

Telefén:

0907 786 815

Dodávatel:
Obchodné meno:

pro JGS s.r.o.

S ŕdlo:

Tulipanova 1, 90301 Senec, S ŕovenská repub ŕ ika

l Č o:

34106529

DI Č :

2020374224

Č DPH:

SK2020374224

Čislo ú čtu:
Telefán:

+421 905719339
11. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čiastková modernizácia scénického osvetlenia

Klú čové slová:

scénické osvetlenie

CPV:

31500000-1 - Osvet ľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

Druhly:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Scénické osvetlenie

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Minimum

Tech ,nické viastnosti

Jednotka

Technicke vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

ROBE Robin DL7S

4 Ks

Rota čná hlavica obsahujúca 800W LED modul, tvorený
technolágiou zloženia 7 farebných LED čipov
mus ŕ mať CRI index >9O
svietivost musí byt minimálne 8.590 lumenov
hlavica mus ŕ mať motorizovaný optický zoom v rozsahu
70 430
musí ma ť možnost miešania farieb systémom CMY,
RGB alebo samostatných siedmych farieb v 16 bitovom
máde
hlavica musí obsahova ť statický gobo kotú č s 8
vymenitelnými ,,SLOT&LOCK gobami
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Maximum

Presne

mus ĺ obsahovat rota čný gobo kotú č so 6 rota čnými,
índexovate ľnými a vymenitelnými ,,SLOT&LOCK
gobami
hlavica musí obsahova ť orezávací systém (profllovanie)
so štyrmi nezávisle polohovatelými orezávacími
klapkami sjemným pohybom a variabilnou rýchlos ťou, s
možnostou oto čenia ceiého orezávacieho systému o +/450
svietidlo musí obsahovat anima čný kotú č oto čný v
obidvoch smeroch r6znou rýchlosťou a motorizovaný iris
s plynulou reguláciou a pulzným efektom do 3Hz
mus ŕ obsahovat 5-facetovú 100 prismu oto č nú v oboch
smeroch a r6znou rýchlostou
hlavíca musí obsahovat vymenitelný variabilný frostový
filter 1 °a 200
musí ma ť motorizovaný focus
musí byt vybavená systémom EMS — Electronic Motion
Stabiliser systém ( Elektronický stabiliza čný systém
mus ŕ byť ovládatelná prostredn ŕctvom protokolov
DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
mus ĺ mat funkciu variabilného CTO filtra, virtuálny
farebný kotú č so 66 predvolenými farbami + 10
užívatelskými farbami
mus ŕ obsahovat korek čné funkcie CTC (colour
temperature correction) a Green korekciu (vyváženie

L zelenei
mus ĺ obsahovat funkciu kalibrovanej bielej farby v
rozmedz ŕ 2700°K až 8000°K
hmotnost zariadenia nesmie presiahnút 36kg

2.4

Osobitné požiadavky na pinenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto pinenia
Nový, doposial nepoužitý tovar
00 5 pracovných dní, teda ešte pred samotným pinením zmluvy Dodávatel predlož ŕ certifikát o autorizovanom servisnom
partnerovi na Slovensku pre dodané svietidlá. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.

Nazov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

JNázovsuboru

Popis

111. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Míesto pinenia Zmluvy
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:

Nitra - Staré Mesto

Ulica:

Svätoplukovo nám. 4

Č as / lehota pinenia zmluvy:
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--

07.08.201 7 1 1 :44:00 - 1 6.08.2017 1 1 :44:00
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 ň a 1.2.2017 ktorétvoria neoddelitelnú prílohu tejto Zmluvy.

lv. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 39 958,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 47 950,00 EUR

V. Závere č né ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným sp6sobom v rámci Elektronického kontrakta č ného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, ú činná zo d ň a 01.02.2017, ktoré tvoriajej prílohu č . 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnost d ň om jej uzavretia a ú č innost za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej pr ŕ loh predstavuje úpinú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedlajšie 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 menit a dopl ň at za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a č íslovaného dodatku podp ŕsaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné pr ŕ lohy:
Príloha č .1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, ú činná zod ň a 01.02.2017,
https://portal.eks.sklSpravaOpetiOpetlVerejnyDetail/

V Bratislave, d ň a 04.08.2017 12:22:01
Objednávatel:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovat Objednávatela v rámci elektronického trhoviska
Dodávatel:
pro JGS s.r.o.
konajúci prostredn ŕctvom osoby poverenej zastupovat Dodávatela v rámci elektronického trhoviska
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