
 

1.1  Objednávatel':  

 Obchodné meno:  

 Sídlo:  

 ICO:  

 DIC:  

 IC DPH:  

 Císlo účtu:  

 Telefón:  

1.2  Dodávatel':  

 Obchodné meno:  

 Sídlo:  

 IČO:  

 DIČ:  

 IČ DPH:  

 Číslo účtu:  

 Telefón:  

Kúpna zmluva č. Z20172563_Z  

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka  

l. Zmluvné strany  

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  

Hlavná 17, 91701 Trnava, Slovenská republika  

00598135  

2021190963  

SK2021190963  

 

00421333236434  

INTERLUX Lighting spol. s r.o.  

Tomášikova 30, 82101 Bratislava, Slovenská republika  

35804751  

2021561553  

SK2021561553  

 

0905332629  

II. Predmet zmluvy  

Názov:  

2.1  Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:  

Originálna xenónová lampa do DCl kinoprojektora  

lampa, projektor  

31514000-2 - Výbojky; 31500000-1 - Osvetl'ovacie zariadenia a elektrické žiarovky;  

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  Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:  

Kl'účové slová:  

CPV:  

Druh/y:  

Kategória služieb:  

• originálna xenónová lampa do DCl projektora Barco DP2K  

2.3  Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:  

Technické vlastnosti  Jednotka  Minimum  Maximum  Presne  

nominálny príkon  W    4500  

nominálne napätie  V    30  

nominálny prúd  A    145  

rozsah pracovného prúdu  A  80  150   

pracovná pozícia  stupňov  -15  15   

záruka 100 životnosti  hod  1000    

Technické vlastnosti  Hodnota/Charakteristika  

ako lampa PHILIPS XDC 4500 B alebo ekvivalent  
schválený výrobcom projektora  

vhodná do DCl projektora Barco DP2K-32B  
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 2.4  Osobitné požiadavky na plnenie:  

Názov  

Vrátane dopravy na miesto plnenia  

Montáž lámp nie je súčasťou predmetu zákazky  

Požaduje sa v prípade ekvivalentu predložiť typ a špecifikáciu do 3 pracovných dní od potvrdenia zmluvy  

Záruka sa vzťahuje na všetky škody spôsobené prípadnou explóziou lampy počas minimálnej životnosti  

 (Názov  IUpresnenie  

 2.5  Prílohy opisného formulára Zmluvy:   

lPopis  

 

= 

 

: 
 

INázov súboru  

III. Zmluvné podmienky  

 
 3.1  Miesto plnenia Zmluvy:  

Štát:  

Kraj:  

Okres:  

Obec:  

Ulica:  

 

Slovenská republika  

Trnavský  

Trnava  

Trnava  

Kino Hviezda, Paulínska 1  
 
 3.2  Čas !Iehota plnenia zmluvy:  

06.02.201708:00:00 -13.02.2017 14:00:00  

 3.3  Dodávané množstvo! rozsah zmluvného plnenia:  

  Jednotka:  ks  

  Požadované množstvo:  1,0000  

 3.4  Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického  
trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddelitel'nú prílohu tejto Zmluvy.  

IV. Zmluvná cena  

 4.1  Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 350,00 EUR  

 4.2  Sadzba DPH: 20,00  

 4.3  Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 620,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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. Vedl'ajšie 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 meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi  
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.  
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 5.6  Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmíenky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,  
https://portal.eks.sk/SpravaOpeUOpeWerejnyDetail/  

V Bratislave, dňa 25.01.2017 10:38:04  

Objednávatel':  
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávatel'a v rámci elektronického trhoviska  

Dodávatel':  
INTERLUX Lighting spol. s r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávatel'a v rámci elektronického trhoviska  

 Zmluva bola zverejnená dňa  ........................ na webovom sídle objednávateľa.  
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