
Kúpna zmluva č. Z201512376_Z 

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 96558 Žiar nad Hronom, Slovenská republika 

IČO: 31609651 

DlC: 2020479714 

IC DPH: SK2020479714 

Číslo účtu: 

Tel: 421456787011 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: Venimex Slovakia s.r.o. 

Sídlo: Klincová 37, 82108 Bratislava , Slovenská republika 

IČO: 46115498 

DIČ: 2023242122 

IČ DPH: SK2023242122 

Číslo účtu: 

Tel: 0948337882 

Technické služby i,4d H r o n o m " ! 
spoi. j r.o. 

Došlo: 2 9 - 0 6 - 2 0 1 5 

t : x . ' ' komu: 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia 

verejného osvetlenia, svietidlo, svietidlo LED, 

31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; 31300000-9 -
Izolované drôty alebo káble; 31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky; 31600000-
2 - Elektrické zariadenia a prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
Tovar; Služba 

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

2 .2 F u n k č n á špec i f i kác ia p r e d m e t u Z m l u v y : 

• verejné osvetlenie 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

svietidlo MM LED, 26W, s reguláciou, optika so základnou 
svetelnotechnicou krivkou vyžarovania (L01) 

ks 121 

svietidlo MM LED, 26W, s reguláciou, optika so širokou 
svetelnotechnickou krivkou (L05) 

ks 392 

svietidlo MM LED, 35W, s reguláciou, optika so základnou 
svetelnotechnickou krivkou (L01) 

ks 169 

svietidlo MM LED, 35W, s reguláciou, optika so širokou 
svetelnotechnickou krivkou (L05) 

ks 41 

svietidlo MM LED, 44W, s reguláciou, optika so základnou 
svetelnotechnickou krivkou (L01) 

ks 560 

Strana 1 z 4 



svietidlo MM LED, 44W, s reguláciou, optika so základnou 
svetelnotechnickou krivkou (L03) 

ks 8 

svietidlo MM LED, 62W, s regulátorom ks 32 

svietidlo MM LED, 80W, s regulátorom ks 1 

svietidlo MM LED. 97W, bez regulátorom ks 31 

spojka pre pripojenie svietidla VO ks 1 355 

recyklačný poplatok za svietidlo + zdroj VO ks 1 355 

hmotnosť svietidla kg 10 

náhradná teplota chromatickosti Tep pre LED °K 4 000 4 500 

životnosť LED zdroja deklarovaná výrobcom hodina 100 000 

výrobca musí garantovať, že pokles svetelného toku LED zdroja po 100 
000 hodinách prevádzky bude 

% 20 

zmluvná záruka na svietidlo rok 5 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

retrofit vylučuje sa 

certifikácia podľa ENEC a CE 

certifikáty o skúškach svietidla STN EN 55015, STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-1, 
STN EN 60 598-2-3, STN EN 61 547, STN EN 62 471 

požadované vlastnosti svietidla (IK, IP, svetelnotechnické parametre) doložené certifikovanou skúšobňou 

jednotný dizajn svietidiel pri rôznom elektrickom prikone, svetelnom výkone a 
rôznych svetelných charakteristikách 

variabilita montáže na výložníky z hľadiska rôznych priemerov stožiarov 

sklopný nástavec na svietidle nastavenie uhla sklonu celého svietidla (135° v 5° krokoch 

oddelená a samostatne utesnená optická časť a predradníková čast svietidla 

svietidlo so špeciálnou prechodkou pre kábel vyrovnávajúcou tlak vo vnútri a okolo svietidla, prechodka 
zamedzu je vniknut iu v lhkost i do sviet idla 

korpus svietidla, vrátane pn'ruby z teplovodivého materiálu z korozívne odolnej hliníkovej 
zliatiny, odlievanej pri vysokom tlaku 

kryt svietidla kompaktný, hladký, so samočistiacou funkciou, 
zabezpečujúci ochranu pred UV žiarením 

chladenie pasívne, povrch svietidla bez rebier 

kryt optickej časti vyrobený z UV odolného polykarbonátu 

kryt optickej časti svietidla musí limitovať úroveň svetelného smogu je neprípustné, aby svetelný tok smeroval do horného 
polpriestoru nad 89° 

priama distribúcia svetelného toku zo zdroja bez použitia reflektorov 

možnosť rôznych nastavení opt ických sys témov v sviet idle rovnomernosť osvet len ia, e l iminác ia oslnenia vodičov 

tepelná ochrana LED svetelného zdroja 

svietidlo osadené LED čipmi o výkone cca 2W pri budiacom prúde max. 700 mA 
(parametre pre max. životnosť svietidla) 

každý LED čip musí byť osadený optikou z UV odolného materiálu, svetelný zdroj musí mať 
parameter „S/P ratio" > 1.7 

určenie parametra „hot lumen", t.j. skutočný svetelný tok v reálnych ustálených pracovných podmienkach 

svietidlo vybavené plne programovateľným LED ovládačom buď nemenný svetelný výstup alebo rôzne iné protokoly ako 
inteligent dimming, DALI, 1-10V, Step-dimm 

počiatočný merný výkon svietidla, daný podielom vyžiareného 
svetelného toku svietidla (nie svetelného zdroja) a príkonom svietidla 

minimálne 111 ImAN 

stupeň ochrany krytom pre optickú časť a predradníkovú časť svietidla minimálne IP 67 

stupeň mechanickej ochrany svietidla minimálne IK 08 

káblový vývod s 3, alebo 5 žilami 

integrovaná ochrana pred prepätim minimálne 3kV 
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index podania farieb minimálne Ra 70 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH 
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy 

ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce 

Názov Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

II. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Banskobystrický 

Okres: Žiar nad Hronom 

Obec: Žiar nad Hronom 

Ulica a číslo: A. Dubčeka 383/51 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

27.7.2015 8:00:00 - 31.7.2015 15:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Množstvo: 1355,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 197 499,99 EUR 

V. Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1. 

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach 
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy. 
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^ 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie 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 Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude 
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska. 

5.5 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. 

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy: 

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpeWerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 24.6.2015 10:38:00 

Objednávateľ: 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

Dodávateľ: 
Venimex Slovakia s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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