
/\ ' '

Ĺ
1"\

.r'
""I

\

KUPNÍ SMLOUVA

Č. smlouvy prodávajÍcÍho: OP-20-302

(dále jen ,,Smlouva")
uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů

1.1. Kupujícŕ

sídlo:
IČO:

zastoupený:

email:
tel.:

Smluvní strany

Obec Kolová

Kolová 16, 360 01 Kolová

00254673
jakubem jiskrou, starostou

starosta@kolova-haje.cz
+420 777 207 200

(dále jen ,,Kupujicř') na straně jedné

a
1.2. prodávajícŕ

sídlo:

zastoupená:

bank. spojení:

číslo účtu:
IČO:

DIČ:

zápis:

kontaktní osoba:

LAMBERGA s.r.o.

Kociánka 8/10, 612 00 Brno

29241723

C 67885 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen ,,prodávajícř') na straně druhé,

KupujÍcÍ na straně jedné a prodávající na straně druhé, dále také jen jako ,,Kupujicř' a ,,prodávajÍcÍ,"
nebo společně také jen jako ,,Smluvní strany".
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE

tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zakázky malého rozsahu k zadáni veřejné zakázky na
dodávky s názvem ,,Dodávka led svítidel VO Kolová - Háje I. etapa".

a) V rámci předmětné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka
prodávajícího;

b) prodávajÍcÍ potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkajIcI
se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, Že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné;

C) ProdávajÍcÍvýs|ovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny KupujÍcího, které obdržel
do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Kupující
stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy
obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti;

d) prodávajIcí ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, prohlašuje, že jako přÍsiušnjk určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se
znalosti a peČlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena;

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU.

Il.
Předmět Smlouvy

2.1 prodávajÍcÍ se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dodat
KupujÍcÍmu 75 kusů LED svítidel XTS - TYP b - vedlejší komunikace a 15 kusů LED svítidel XTS - TYP
a - krajská komunikace. Bližší specifikace předmětu této smlouvy je uvedena v ČI. lV této Smlouvy a
dále v Příloze č. 1 této Smlouvy {dále jen ,,Zboží").

2.2 prodávajÍcÍ je povinen dodat Kupujichnu Zboží, které odpovídá popisu Zboží předloženému
ProdávajÍcÍm k prokázání splněni technické kvalifikace ve veřejné zakázce, která předcházela uzavření
této Smlouvy, a které je specifikováno v preambuli této Smlouvy, a které je dále specifikováno v Příloze
č. 1této Smlouvy. prodávajÍcÍ se současně zavazuje, že dodané Zboží bude splňovat veškeré KupujicÍm
požadované parametry, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, bude zcela nové, nepoužité,
v první ja kosti provedení.

2.3 prodávajícI se zavazuje odevzdat KupujÍcimu Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke
Zboží, a KupujÍcÍ se zavazuje Zboží, za podmínek této Smlouvy, převzít a zaplatit ProdávajÍcÍmu kupní
cenu uvedenou v ČI. lV této Smlouvy.

2.4 SouČásti dodávky Zboží je dále dodáni příslušných dokumentaci ke Zboží včetně návodů
k použití, uživatelských příruček a manuálů a návodů k obsluze a případné prohlášení o shodě, jakož i
případných dalších dokladů prokazujIcích zejména splnění všech zákonných podmínek u dodávaného
Zboží.
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Doba a místo plnění

3.1 prodávajÍcÍ se zavazuje, Že dodá KupujícÍmu Zboží a splní veškeré povinnosti dle ČI. ||. této
Smlouvy ke Zboží nejpozději do dvou měsíců ode dne uzavřeni této Smlouvy.

3.2 O předání a převzetí zboží bude smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí
Zboží, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí Protokolu o předání
a převzetí Zboží bude potvrzení o splnění všech povinnosti prodávajÍcÍho dle ČI. ll. této Smlouvy.
KupujÍcÍ je oprávněn odepřít převzetí Zboží v případě, že toto výkazuje nedostatky či vady.

3.3 Dnem podpisu předávacího protokolu dle ČI. 3.2 této Smlouvy přechází z prodávajÍcÍho na
KupujícÍho vlastnické právo ke Zboží. Nebezpečíškody na Zboží nese až do přechodu vlastnického práva
na KupujícIho prodávajicl.

3.4 Obec Kolová, Kolová 16, 360 01 Kolová

iv.
Kupní cena a platební podmínky

4.1. Kupní cena Zboží je stanovena na základě výsledku zadávacího řízenI a vychází z cenové
nabídky prodávajíciho kalkulované v rámci zadávacího řIzenI na předmět plněnItéto Smlouvy, přičemž
celková kupní cena Zboží činí částku ve výši 346 775 KČ bez DPH. Celková nabídková cena zboží je
kalkulována, jak je niže uvedeno:

Zboží Počet kusů Kupní cena bez DPH

' XTS - typ a - krajská komunikace ' 15 ks

xts - typ b - vedlejší komunikace 75 ks

Poplatek za ekologickou recyklaci ' 90

Doprava 1

CELKEM 346 775 KČ

4.2. Cena Zboží bude Kupujickn zaplacena na základě daňového dokladu - faktury vystavené
prodávajIcím po řádném dodání Zboží a splnění veškerých povinnosti prodávajÍcÍho uvedených v ČI. 11
této Smlouvy. DPH bude určeno podle platných právních předpisů.

4.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ust. § 435 obČanského zákoníku,
podle ust. § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a odkaz na tuto Smlouvu. Nedílnou přílohou faktury musí být kopie protokolu o
předání a převzetí Zboží podepsaná oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.4. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších
nákladů spojených s dodáním Zboží a splněním všech povinností prodávajÍcÍho, které vyplývajíz této
Smlouvy a přílohy č. 1.
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4.5. V případě, že faktura nebude mít odpovídajÍcÍ náležitosti, je KupujÍcjoprávněn ji vrátit ve lhůtě
splatnosti zpět ProdávajÍcÍmu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného doručeni náležitě doplněné či opravené faktury KupujIcímu.

4.6. Splatnost faktury se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
KupujicÍmu.

4.7. Kupnícena bude Kupujícím uhrazena na bankovní účet prodávajÍcÍho uvedený na titulnIstraně
této Smlouvy. Povinnost uhradit kupní cenu bude KupujÍcim splněna v okamžiku připsáni celé výše
kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.

4.8. Platby budou probíhat výhradně v kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Kupující neposkytuje žádné zálohy na úhradu Zboží.

4.9. V případě prodlení KupujÍcího s úhradou faktury je prodávajIcí oprávněn uplatnit vůči
Kupujicknu úrok z prodleníve výši 0,5 % z dlužné částky za každýi jen započatý den prodlenis úhradou
faktury.

4.10. KupujÍcÍ je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit
ProdávajÍcÍmu, proti fakturované kupní ceně.

4.11. prodávající poskytne kupujíchnu od každého typu 1 ks svítidla jako rezervu pro případ
nutnosti výměny. Tato svítidla budou dodána kupujícímu jako bezplatná zápůjčka po dobu jednoho
roku, poté budou kupujicňnu prodána, nebo budou vrácena prodávajíchnu.

4.12. prodávajkí se zavazuje držet skladem náhradní svítidlo od každého typu po celou dobu
záruky a v případě poruchy ho do 3 pracovních dnů odeslat kupujícímu.

4.13. prodávajÍcÍ se zavazuje držet náhradní díly nebo případně nová svítidla nejméně po dobu
deseti let po dovršení záruky.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat předmět plnění za podmínek dle této Smlouvy a předmět plněni
musí odpovídat technickým požadavkům specifikovaným v Příloze č. 1 této Smlouvy a musí být bez
jakýchkoliv vad. ProdávajÍcÍse zavážuje realizovat další Činnosti, které vyplývajiž této Smlouvy a Přílohy
Č. 1.

5.2. prodávajIcí je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (předmět
plnění je spolufinancován z dotačních prostředků Středočeského kraje, Fond obnovy venkova) provést
kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním Smlouvy, zejména poskytovat požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly. Dále musí být veškeré
dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením.

5.3. prodávající bere na vědomi, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů a zavazuje se poskytnout přIsIušnému poskytovateli dotace přístup ke všem
Částem nabídek, smluv a dalších dokumentů, které souvisejí s právním vztahem založeným touto
Smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních
právních předpisů (obchodní tajemství apod.) za předpokladu, že ze strany kontrolnIho orgánu budou
splněny požadavky kladené právními předpisy. Uvedené se týká i poddodavatelů.

5.4. prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých
povinnosti přijdou jeho pověřeni pracovníci do styku s osobnImi/citlivými údaji ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatřeni, aby
nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení Či
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ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému
zneužití.

5.5. ProdávajÍcÍ je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky,
která předcházela uzavření této Smlouvy.

5.6. prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva bude uveřejněna na profilu
KupujícÍho ve smyslu ust. § 219 ZZVZ, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za
plnění předmětu této Smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 219 ZZVZ.

VI.

Záruka za jakost, smluvní pokuty

6.1 ProdávajÍcÍ je povinen dodat Kupujícknu Zboží v množství, jakosti a za podmínek uvedených
v Příloze č. 1 této Smlouvy a dalších ustanoveni této Smlouvy a splnit veškeré povinnosti v souvislosti
s dodávkou Zboží dle této Smlouvy a Přílohy č. 1, jinak má Zboží vady. Za vadu se považuje i plněni
jiného Zboží. Za vady jsou považovány i vady v dokladech nutných pro užIvánI zboží, jakož i vady
v činnosti se Zbožím souvÍsejÍcÍ.

6.2 Délka záruky za jakost u svítidel Činí nejméně sedm (7) let; záruka za jakost u Zboží běží ode dne
řádného předání Zboží ProdávajÍcÍm Kupujícknu.

6.3 Zárukou za jakost se prodávajÍcÍ zavazuje, že Zboží bude po dobu běhu záruční lhůty způsobilé
k použití pro obvyklý účel a že si uchová obvyklé vlastnosti.

6.4 KupujÍcÍ je povinen telefonicky nebo písemně (emailem) prostřednictvím kontaktní osoby
ohlásit Prodávajíchnu (kontaktní osobě) záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Záruční vada je včas
uplatněna odesláním ohlášenIi v poslední den záruční doby.

6.5 V záruční lhůtě je ProdávajÍcÍ povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný
nárok KupujícÍho z vadného plněni, a to tak, že prodávající je povinen diagnostikovat vadu Zboží
nejpozději do třiceti (30) pracovních dní od oznámeni vady KupujÍcím.

6.6 V případě nedodrženi lhůty pro odstranění vady Zboží dle ČI. 6 odst. 6.5 této Smlouvy, je
Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 100,-kč za každý i započatý den
prodlení s odstraněním příslušné vady Zboží v každém jednotlivém případě.

6.7 Kontaktní osobou oprávněnou jednat za smluvní strany ve věcech práv a povinnosti
stanovených dle této Smlouvy, pokud nebude smluvními stranami písemně sděleno jinak, jsou osoby
uvedené v odst. 1.2 této Smlouvy.

VIl.
Odstoupení od smlouvy

7.1 Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo v občanském zákoníku.

7.2 Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro
podstatné porušeni této Smlouvy, přičemž za podstatné porušeni této Smlouvy se zejména povážuje:

a) na straně KupujjcÍho nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni
splatnosti příslušné faktury;

b) na straně prodávajícího, jestliže bytí část Zboží nebude řádně dodána v dohodnutém termínu;

C) na straně ProdávajÍcÍho, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované prodávajícím v této
Smlouvě;

d) na straně Prodávajícího, jestliže ProdávajÍcÍ neodstraní vady ve lhůtě stanovené Smlouvou od
písemného nahlášenívady Kupujícím nebo v případě opakujÍcÍ se závady;
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ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracováni, jakož i k jejich jinému
zneužití.

5.5. prodávající je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky,
která předcházela uzavření této Smlouvy.

5.6. prodávajlci bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva bude uveřejněna na profilu
KupujlcÍho ve smyslu ust. § 219 zzvz, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za
plnění předmětu této Smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 219 ZZVZ.

VI.

Záruka za jakost, smluvní pokuty

6.1 prodávajÍcÍ je povinen dodat KupujícÍmu Zboží v množství, jakosti a za podmínek uvedených
v Příloze č. 1 této Smlouvy a dalších ustanovení této Smlouvy a splnit veškeré povinnosti v souvislosti
s dodávkou Zboží dle této Smlouvy a Přílohy č. 1, jinak má zboží vady. Za vadu se považuje i plnění
jiného Zboží. Za vady jsou považovány i vady v dokladech nutných pro užÍváni zboží, jakož i vady
v činnosti se Zbožím souvÍsejÍcÍ.

6.2 Délka záruky za jakost u svítidel činí nejméně sedm (7) let; záruka za jakost u Zboží běží ode dne
řádného předání Zboží prodávajíchn KupujícImu.

6.3 Zárukou za jakost se prodávajÍcÍ zavazuje, že Zboží bude po dobu běhu záruční lhůty způsobilé
k použití pro obvyklý účel a že si uchová obvyklé vlastnosti.

6.4 KupujÍcÍ je povinen telefonicky nebo písemně (emailem) prostřednictvím kontaktní osoby
ohlásit Prodávajíchnu (kontaktní osobě) záruční vady neprodleně poté, co je zjisti. Záruční vada je včas
uplatněna odesláním ohlášenIi v poslední den záruční doby.

6.5 V záruční lhůtě je Prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný
nárok KupujícÍho z vadného plnění, a to tak, že prodávajÍcÍ je povinen diagnostikovat vadu Zboží
nejpozději do třiceti (30) pracovních dní od oznámeni vady Kupujícím.

6.6 V případě nedodrženi lhůty pro odstranění vady Zboží dle ČI. 6 odst. 6.5 této Smlouvy, je
KupujÍcÍ oprávněn požadovat na Prodávajícim smluvní pokutu ve výši 100,-kč za každý i započatý den
prodlení s odstraněním příslušné vady Zboží v každém jednotlivém případě.

6.7 Kontaktní osobou oprávněnou jednat za smluvní strany ve věcech práv a povinností
stanovených dle této Smlouvy, pokud nebude smluvními stranami písemně sděleno jinak, jsou osoby
uvedené v odst. 1.2 této Smlouvy.

VIl.
Odstoupení od smlouvy

7.1 Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo v občanském zákoníku.

7.2 Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro
podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:

a) na straně KupujjcÍho nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy ve lhůtě delší 60 dni po dni
splatnosti příslušné faktury;

b) na straně prodávajÍcÍho, jestliže bytí část Zboží nebude řádně dodána v dohodnutém terminu;

C) na straně ProdávajÍcÍho, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované ProdávajÍcÍm v této
Smlouvě;

d) na straně Prodávajíciho, jestliže Prodávající neodstraní vady ve lhůtě stanovené Smlouvou od
písemného nahlášenívady KupujľcÍm nebo v případě opakujÍcÍ se závady;
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e) na straně prodávajÍcÍho, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela
uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

7.3 Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením
účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu újmy a zaplacení smluvních pokut
sjednaných pro případ porušení smluvních povinnosti vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty
závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u
kterých tak stanoví zákon.

VIII.
Společná a závěrečná ustanoveni

8.1 Smluvní pokuty uplatňované dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dní od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k zaplaceni smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to
na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

8.2 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků Smlouvy.

8.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnItéto Smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců KupujícÍho
a prodávajÍcÍho.

8.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanoveni Smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanoveni, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej
nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

8.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy.
Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými soudy České republiky.

8.6 Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.

8.7 Nedílnou součástítéto Smlouvy je následujícI příloha:

Příloha č. 1- Cenová nabídka

Smluvní strany prohlašuji, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad
souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V K,b,é q. Ĺ Zo 2j) V Brně dne 7. 7. 2020

Za KupujicÍho: Za ProdávajÍcÍho:

f,l"

jakubiiskra

""°'"OBEC KOLO vA
36214 KOLOVÁ

Karlovarský kraj
'5'
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CENOVÁ NABÍDKA Ill SOD

,,Dodávka led svítidel VO Kolová - Háje l. etapa"

KE DNI: 2. 7. 2020

OBjEDNATEL:
Obec Kolová, Kolová 16, 360 01 Kolová, IČ 00254673

UCHAZEČ:
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LAMBERGA s.r.o.

Představení společnosti
Česká společnost LAMBERGA se specializuje na navrhování a realizaci osvětlovacIch soustav včetně jejich
řizenI a regulace. Společnost se zaměřuje na vývoj a výrobu energeticky úsporného a úČinného LED
osvětlení do obcí a měst. Disponuje svítidly do veřejného prostoru, obchodních center i showroomů.
Nabízená svítidla sami navrhujeme, v České republice vyrábíme a zajišťujeme montáž včetně vlastního
nadstandardního servisu.

Nadstandardní přístup a podmínky
Našim cílem není strohý prodej svítidel v krabicích, ale naopak vybudováni partnerského vztahu, který je
založený na důvěře. Další podmínky níže v nabídce.

· P
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LAMBERGA s.r.o.

Cenová nabídka:

Nabídku a výběr svítidla jsme zpracovali s ohledem na rozrMstěni svítidel i informací z poptávky. Cenu
jsme se snažili dostat na co nejnižší možnou hranici vzhledem k objemu i přes další nadstandardníslužby
uvedené v obchodních podmínkách na konci nabídky.

Položka

Kolová - Háje - dodávka VO I. etapa
Cena .

, Celkem bez Celkem vc.MnoŽ. Cena/jednotku Sleva /jednotku po 1-)ph DPH
slevě "' "

XTS - TYP A - krajská 15 ks
komunikace

xts - typ b - vedlejší 75 ks
komunikace

Recykl. Popl. 90 ks

Doprava 1 kpl

Rozpis DPH Sleva celkem: 0,00 KČ
Sazba DPH % Základ Daň Konečná cena: 346 775,0'0 KČ

. Konečná cena 419 597,75 KČ21% 346 775,00 KČ 72 822,75 Kc vC. daně:

Svítidlo XT:

Variabilní venkovní moderní LED svítidlo s vysokou účinnosti určené pro komunikace všech typů (silnice,
dálnice, atd.), cyklostezky, parkoviště, parky a areálové osvětlení. Svítidlo bylo navrženo pro použití v
systémech Smart Cities a v provedení dle normy ZHAGA.
Přistup do svítidla bez použití nářadí.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ
Teplota chromatičnosti
Index podání barev
Stupeň krytí
Účiník
Ta
W

životnost LED
Korpus
Ochrana proti přepětí
Řízeni a regulace
ÚČinnost

2700K
Ra > 80
IP 66
20,97

-40°C až 45°C
L90 = 100 000 hodin (Ta 25°C)
ce|oh|iníkový
10 KV
PlovoucI noc; CLO; DALI
144+ lm/W

l
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LAMBERGA s.r.o.

Obchodní podmínky

· Záruční podmínky

o Záruka 7 let se vztahuje na celá svítidla.

o Servisní zásah poskytujeme jako dodavatel přímo u investora na stožáru, vlastní
plošinou, po celou dobu záruky v terminu do 21 pracovních dnů od uznání reklamace. l
přes montáž svítidel třetí osobou.

o Pozáruční servis a náhradní díly na svítidla zajišťujeme po dobu nejméně dalŠích 10 let
od skončení záruční doby. Pozáruční servis může proběhnout stejnou formou jako
záruční za domluvenou úhradu (cesta+práce+ND) nebo zasláním svítidla na servis do
výroby.

· Platební podmínky

o Splatnost faktur 14 dnů.

Obchodní a reklamační podmínky jsou umístěny na www.LAMBERGA.cz

Platnost nabídky: do 31. 7. 2020

V Brně dne 2. 7. 2020
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