
Kúpna zmluva č. Z201913855_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: A. Dubčeka 380/45, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 31609651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714
Číslo účtu: SK8711000000002928863013
Telefón: 0908 694 733

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: 2PJ GROUP spol. s r.o.
Sídlo: J. A. Komenského 2113/30, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 46827269
DIČ: 2023598632
IČ DPH: SK2023598632
Číslo účtu: SK1875000000004016574752
Telefón: 0907789971

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup techniky na ozvučenie tribún a zázemia zvukovou sústavou a s hlasovou 
signalizáciou požiaru

Kľúčové slová: Zvuková technika, zvuk, hudba, audio, výkonný zosilňovač, mikrofón, hlasová signalizácia, 
výkon technika požiarnej ochrany, revízie, hasiaci prístroj, požiarný uzáver, hlásiče požiaru 
a drobný inštalačný materiál

CPV: 32342000-2 - Reproduktory; 92000000-1 - Rekreačné, kultúrne a športové služby; 
32342300-5 - Mikrofónové a reproduktorové sústavy; 32343100-0 - Nízkofrekvenčné 
zosilňovače; 32331300-5 - Prístroje na reprodukciu zvuku; 32350000-1 - Časti zvukových 
zariadení a videozariadení; 92370000-5 - Služby zvukového technika; 32341000-5 - 
Mikrofóny; 32340000-8 - Mikrofóny a reproduktory; 32344250-3 - Rozhlasové zariadenia; 
31213100-3 - Rozvodné skrine; 31111000-7 - Adaptéry; 31214000-9 - Rozvodne; 
31300000-9 - Izolované drôty alebo káble; 31321200-4 - Káble nízkeho a stredného 
napätia; 31321600-8 - Tienené káble; 31321700-9 - Signalizačné káble; 31330000-8 - 
Koaxiálne káble; 31340000-1 - Príslušenstvo izolovaných káblov; 31350000-4 - Elektrické 
vodiče na prenos údajov a reguláciu/riadenie; 35111000-5 - Protipožiarne zariadenia; 
35111400-9 - Požiarne únikové zariadenie; 35111500-0 - Protipožiarny systém; 
35113000-9 - Bezpečnostné inštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Ozvučenie tribún a zázemia zvukovou sústavou a s hlasovou signalizáciou požiaru.

Funkcia

Nákup potrebnej techniky na ozvučenie a HSP s inštaláciou.

Systém Esser alebo  EKVIVALENT

Vrátane výkonu služieb odb. technika požiarnej ochrany v súlade s § 9 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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RACK RHSP01 Stojan 19"/42U s príslušenstvom,19” 
perforovaná polica 650mm, 1U /so zadnými podperami/, 
nosnosť 80 kg - 5ks, 19” záslepka, 2U - 8ks, 19” 
rozvodný panel 9x250V, 1U, 2m - 1ks, Ventilačná 
jednotka strešná resp. podlahová, 90W, (6x ventilátor) s 
termostatom - 1ks, Podstavec 600x800, (s filtrom) - 1ks, 
Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 
4ks matica - 10ks - EKVIVALENT

ks 1

Zosilňovač 4x500W, 100V/T - EKVIVALENT ks 3

Vykon. zesil. 2XD400, 100V, EN54 - EKVIVALENT ks 1

Digitálna stanica hlásateľa DCS15.REks - EKVIVALENT ks 1

Digitálny klávesový modul DKM18 - EKVIVALENT ks 1

Digitálny vystupný modul DOM4-24 - EKVIVALENT ks 1

Digitálny vystupný modul DOM4-8 - EKVIVALENT ks 3

Výstupný kábel zón jednotky DOM4-24 - EKVIVALENT ks 4

Výstupný kábel zón jednotky DOM4-8 - EKVIVALENT ks 1

Universal Interface Module (UIM) - EKVIVALENT ks 1

Havarijný kábel RC22 - EKVIVALENT ks 4

Kábel 2XV-DOM - EKVIVALENT ks 4

Kábel DOM RJ45-XVRJ45 - EKVIVALENT ks 8

Záložný napájací zdroj 24 V / 150 A - EKVIVALENT ks 1

Akumulátor pre záložný napájací zdroj 12 V / 105 Ah - 
EKVIVALENT ks 4

Ukončovací modul reproduktorovej linky - EKVIVALENT ks 12

Skrinkový reproduktor WA-06-165/T EN54 - 
EKVIVALENT ks 76

Zvukový projektor 20W EN 54 - EKVIVALENT ks 18

Dvojpásmový reproduktor EN54 s držiakom, Frequency 
Range (-10 dB): 49 Hz – 19 kHz, Axial Sensitivity: 98 dB 
(1W/1m), Max. SPL: 131 dB, 100V Transformer TK150 –
400W. (min. 200W) - EKVIVALENT

ks 10

Analógový mixpult s 12 linkovými vstupmi (4 stereo, 4 
mono) a 6 mikrofónovými vstupy s phantómovým 
napájaním a mikrofónovými predzosilňovačmi "D-PRO", 
X-Pressive ekvalizér, profesionálny ovládače 
kompresorov, 2x efektový procesor REV-X a SPX, 
stereo hybridný kanály , digitálne pripojenie pre iPod / 
iPhone, MGP editor, 2TR vstupy s možnosťou prijať 
analógový signál z USB, 2x Aux Send, 2x FX Send, 4x 
GROUP a ST zbernice, robustná konštrukcia - 
EKVIVALENT

ks 1

Bezdrôtový duálny set,Anténa: externá, Impedancia: 
1MOhm, Vstupná úroveň: 26dB, RF: 10mW, Anténa: 
pevná, vstupná úroveň: 10dB, RF: 10mW, Napájanie: 2x
AA batéria, , Prijímač: BLX88: duálny prijímač, , 
Výstupná úroveň: -27dBV/-13dBV, Napájanie: sieťový 
adaptér 12 – 15V,, Mikrofónová vložka: SM58, 
Frekvenčný rozsah: 50Hz – 15kHz, Impedancia: 
150Ohm, Frekvencia: 518-542 MHz - EKVIVALENT

ks 1

Konektory kpl 1

Na základe našich vedomostí odhadované množstvo 
inštalačného materiálu (uvedené v riadkoch nižšie) kpl 1

JE-H(ST)H-V 4x2x0,8 Kábel 180 min. odolnosť m 15

CHKE-V 3x2,5 Kábel 180 min. odolnosť m 50

CHKE-V 2x2,5 Kábel 180 min. odolnosť m 2750

H07 Z-K 6 ž/z Uzemňovací kábel m 20

Klotz audio kábel m 230
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X-DFB Príchytka s požiarnou odolnosťou HILTI ks 8250

X-GHP Nastreľovací kliniec HILTI ks 8250

2207 028 / 2031M/15 Príchytka s požiarnou odolnosťou 
v zmysle DIN 4102, pre zväzok káblov 50x30mm ks 130

3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna kotva FNA 6 
x 30 M6/5 pre príchytku 733/13, 733/21, 733/38,2031M 
OBO

ks 130

6208 62 7 LG 620 VS 6000FS Rebrík s požiarnou 
odolnosťou 200mm + príslušenstvo OBO m 20

1156 00 4 2056 M 12 FT Príchytka na káblový rebrík s 
požiarnou odolnosťou OBO ks 240

1156 03 9 2056 M 28 FT Príchytka na káblový rebrík s 
požiarnou odolnosťou OBO ks 100

HFCL 20 Príchytka ks 150

HFCL 32 Príchytka ks 90

HFIRM 20 Trubka PVC m 50

HFIRM 32 Trubka PVC m 30

HFX 20 Plastová ohybná m 15

HFX 32 Plastová ohybná m 40

Káblová drážka m 250

Plastový štítok na označenie káblu ks 250

Káblová vývodka ks 10

CP 601S Protipožiarny tmel HILTI ks 5

CP 671C-20 Protipožiarny náter HILTI ks 3

Minerálna plsť 140 kg/m3 m2 2

Hmoždinka a skrutka ks 630

Inštalačný materiál (svorky a pod.) kpl 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy  a inštalácie objednávateľ oznámi dodávateľovi miesto plnenia do 3 prac. dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

Plnenie zmluvy na základe písomných objednávok - čiastkové plnenie. Objednávky budú zaslané dodávateľovi minimálne 3 
dni pred plánovaným plnením.

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov: a) neuhradenia faktúry v lehote jej splatnosti, b) neposkytnutie 
súčinnosti potrebnej pre poskytnutie objednaného tovaru a jeho inštalácie.

Uchádzač predložením svojej ponuky čestne vyhlasuje a zaručuje, že ním ponúkaný tovar je nový, nevystavovaný, 
nepoužívaný, v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám verejného obstarávateľa.

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 17:00 hod. Dodávateľ oznámi dodanie tovaru kontaktnej a 
určenej osobe objednávateľa minimálne 1 deň vopred, telefonicky alebo e-mailom. 

Nedodržanie termínu doručenia požadovaných dokumentov (najmä oprávnení), nedodržanie požadovanej kvality tovaru alebo 
nedodanie tovaru v požadovanej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ je povinný predložiť podrobnú Cenovú kalkuláciu do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy, v ktorej uvedie: 
jednotkovú ceny bez DPH, jednotkovú ceny s DPH, cenu celkom bez DPH, cenu celkom s DPH, uvedie aj typ/označenie 
tovaru (obchodné označenie, značku / výrobcu). Celková cena za predmet zákazky/zmluvy v cenovej kalkulácii musí byť v 
súlade s celkovou cenou predmetu zmluvy, uvedenej v článku IV Zmluvy- Zmluvná cena.

Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu od Objednávateľa a povereného zástupcu Dodávateľa. 

Objednávateľ si po kontrole v prípade nedodržania technickej špecifikácie predmetu zákazky vyhradzuje právo vrátiť dodaný 
tovar na náklady dodávateľa a vystaviť negatívnu referenciu. 
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Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov, náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov, dodací list a evidenčné číslo Zmluvy. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť Dodávateľovi faktúru na dopracovanie, resp. opravu. Nová lehota splatnosti faktúry začína 
plynúť momentom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

Faktúra je splatná do 30 dní po jej doručení. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť 
takejto faktúry sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania 
fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa.

Fakturovaná suma bude uhradená na účet uvedený na faktúre, pod VS a KS uvedenými na faktúre. Objednávateľ neposkytuje
preddavky a ani zálohy. 

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar s vlastnosťami a kvalitou zodpovedajúcou opisu predmetu zákazky, podrobný popis v 
technických a špecifických vlastnostiach, musí byť dodržaný.

Uplatnením reklamácie sa rozumie záznam v dodacom liste, v ktorom Objednávateľ uvedie vady tovaru, ktorý neprevzal alebo 
odoslanie mailu na adresu Dodávateľa v prípade, ak sa reklamácia realizuje po prevzatí tovaru. Tieto osobitné zmluvné 
podmienky majú prednosť pred Všeobecnými zmluvnými podmienkami EKS. 

Nedodržanie uvedeného termínu plnenia (konkrétny dátum dodania vrátane kompletného namontovania a spustenia) sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Dodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní. V 
kontexte predmetu plnenia dodávateľ do 5 pracovných dní po podpise zmluvy predloží objednávateľovi potvrdenie o registrácii 
požiarnotechnického zariadenia, oprávnenie na projektovanie a inštalovanie požiarnotechnického zariadenia a osvedčenie na 
projektovanie alebo konštruovanie elektrických zariadení do 100V.

Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, 
výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné 
plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi
riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.

Požadovaná záruka: min. 24 mesiacov podľa zákona. Cena a dodanie ozvučenia, musí byť vrátane dopravy na miesto 
plnenia.

Dodávateľ musí spĺňať normy, ktoré každý systém HSP spĺňa. Predovšetkým príslušné časti normy STN EN 54, ako aj staršia 
norma pre núdzové akustické systémy STN EN 60849. 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Vrátane uvedenia reproduktorov do prevádzky a skúšky funkcie reproduktorových liniek

Vrátane východiskovej revízie a revíznej správy

Odovzdanie systému v súlade s príslušnými normami a skúškami

Vrátane projektu skutočného vyhotovenia

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Ulica: A. DUBČEKA, 380/45

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.05.2019 13:55:00 - 24.05.2019 13:55:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka: 1
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 43 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 52 200,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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.

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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.04.2019 14:56:02

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

Dodávateľ:
2PJ GROUP spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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