
Kúpna zmluva č. Z201915413_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: BBC Systém s.r.o.
Sídlo: Kamenárska 186, 96601 Hliník nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 36634760
DIČ: 2021944870
IČ DPH: SK2021944870
Číslo účtu: SK3956000000007645083001
Telefón: +421907515111

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Riadenie systému osvetlenia OSRAM - DALI HB PRO CONTROL 
Kľúčové slová: Cez DALI systém riadenie svietidiel, alebo ekvivalentný- regulácie a programovania pre 

osem svetelných scén s možnosťou riadenia z dvoch miest. 
CPV: 48900000-7 - Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy; 48960000-5 - Softvérový 

balík pre ovládače a systémy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nákup a namontovanie riadenia systému osvetlenia OSRAM - DALI HB PRO 
CONTROL-ekvivalent,regulácie a programovania pre osem svetelných scén s možnosťou riadenia z
dvoch miest.

Funkcia

DALI regulácie a programovania pre osem svetelných scén s možnosťou riadenia z dvoch miest.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

OSRAM-DALI HB PRO control 4 RTC ( s 256 IP 
adresami) ks 1

OSRAM-DALI HB PRO  PB coupler (pre 4 vstupy) ks 3

Plastová ovládacia skriňa IP 65+ tlačidlá ks 3

Programovanie -nastavenie-oživenie DALI 
riadenia+programové vybavenie riadiacej jednotky+ 
nastavenie regulácie + zaškolenie obsluhy

ks 1

Cestovné -paušál-doprava ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Scéna TV Vertikálna osvetlenosť 750 lx a tomu zodpovedajúca horizontálna 
1000 lx
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Scéna I. Trieda medzinárodná a národná-horizontálna osvetlenosť 750 lx

Scéna  II. Oblastná úroveň súťaže-horizontálna osvetlenosť 500 lx

Scéna III. Miestna úroveň súťaže a tréning - horizontálna osvetlenosť  300 lx

Scéna IV. Údržba: 100 lx

Scéna V. Zvýraznenie nastúpenie hráčov na modrej čiare

Scéna VI. Gól na pravej strane ľadovej plochy ( podľa zadania investora)

Scéna VII. Gól na ľavej strane ľadovej plochy ( podľa zadania investora)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Vrátane inštalácie na miesto plnenia.

Odberateľ pripúšťa ponuku ekvivalentného tovaru len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre 
identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru a to bez potreby ďalších 
nákladov odberateľa. 

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ po 
účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a predloženie 
dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt, 
špecifikované odberateľom pri zadaní zákazky do EKS.

Pokiaľ odberateľ preukáže, že predkladaný ekvivalentný tovar nespĺňa požadované špecifikácie, bude toto považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a tým, aj odstúpenie od zmluvy.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 5 dní od uzavretia zmluvy.

Platba sa uskutoční po dodaní a prevzatí tovaru na základe vystavenej faktúry, ktorej súčasťou bude dodací list potvrdený 
objednávateľom . Fakturácia v slovenskom jazyk (prílohou k je dodací list).

Fakturačné údaje budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi v spojitosti s miestom dodania.

Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným obstarávateľom, zálohy  neposkytujeme.

Do ceny musia byť zahrnuté náklady na nákup alebo zapožičanie licencie (do nákladov na nákup alebo zapožičanie licencie 
sa požaduje uviesť aj všetky licencie pre používanie kompletného riešenia bez ohľadu na akékoľvek už existujúce licencie vo 
vlastníctve verejného obstarávateľa)

Do ceny musia byť zahrnuté náklady na podporu a údržbu systému (ročný poplatok výrobcovi systému, ak je potrebný)

Vrátanie zaškolenia obsluhy maximálne 2-3 osoby v rozsahu maximálne 1  hodiny certifikovaným školiteľom a s tým spojené 
servisné práce.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar s papierami-záručnými a po záručným servisom.

Svietidlá bude možné nezávislé riadiť z dvoch miest štadióna.

V mieste obsluhy je potrebný hlavný ovládací prvok Dali riadenia, ktorý sa skladá z 8 tlačidiel, s možnosťou riadenia v ôsmich 
režimoch-scén.

Ďaľšie manuálne ovládanie  so 4 tlačidlami bude umiestnené v budove podľa požiadaviek investora, možnosť riadenia bude v 
4 scén.

V rozvádzači bude umiestnené komunikačné zariadenie, ktoré cez rozhranie USB je možné programovať na požadované 
svetelné scény.

Okrem dodania elektrických komponentov požadujeme naprogramovanie  DALI, nastavenie regulácie a programové 
vybavenie riadiacej jednotky.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky na predmet zakázky , uvedenej v technických požiadavkách sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ je povinný preukázať, že spĺňa všetky podmienky požadované podľa § 32 ods.1, a to dokladmi podľa § 32 ods.2, v 
lehote do 10 dní odo dňa vygenerovania zmluvy na EKS, ak splnenie všetkých podmienok už nevyplýva z doplnenia dokladov 
do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený ÚVO. Doklady podľa § 32 ods.2 písm. a), b)c) a d) (pokiaľ už nie sú 
uvedené v zozname hospodárskych subjektov) uchádzač predloží ako originál, alebo jeho úradne overenú kópiu.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.

Názov Upresnenie
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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: Vansovej 8/100

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.05.2019 13:04:00 - 10.06.2019 13:04:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

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: 6 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 200,00 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 22.05.2019 13:42:02

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

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