
Kúpna zmluva č. Z201647235_Z 

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
ICO: 
DIC: 
IC DPH: 
Číslo účtu: 
Telefón: 

Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 7, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika 
00400009 
2020663755 

+421240259835 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Telefón: 

Infralux s.r.o. 

Františkánske námestie 7, 81101 Bratislava, Slovenská republika 

48241806 

0902353383 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Svietidlo Voltana 1/8 led 40 W 4700 Im 

Kľúčové slová: svietidlo na verejné osvetlenie 

CPV: 31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• svietidlo na verejné osvetlenie 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Svietidlo Voltana 1/8 led 40 W 4700 Im ks 56 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

elektrický výkon 40 wat 

svietivosť 4700 Im 

trieda ochrany CL1 

materiál telesa hliník 

farba RAL 7038B 

materiál krytu kalené sklo 

pevnosť proti nárazu IK 08 

optika Lensoflex 5102 



montovateľnosť na rameno stĺpa priemer 42 - 60 mm 

IP 66 

ochrana pred prepátím 10 kV 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 
:: j y .:.. /lyŕ:';:1..',..I _ ^ 

Záručná doba 15 rokov, porušenie záruky sa považuje nesplnenie kritéria. 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 
Nedodržanie technických špecifikácií predmetu zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod 
na odstúpenie od zmluvy. 

Požaduje sa predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy technické listy jednotlivých položiek vrátane certifikátov. 

Dodávateľ uvádza všetky ceny vrátane DPH so zaokrúhlením na dve desatinné miesta. 

Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 

Obec: Dunajská Lužná 

Ulica: Jánošíkovská 466/7 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 

27.12.2016 09:00:00 - 29.12.2016 18:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: podľa technickej špecifikácie zákazky 

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 neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 480,00 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 776,00 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. 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 19.12.2016 10:38:03 

Objednávateľ: 
Obec Dunajská Lužná 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

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

https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/

