
Objednávka Č. 10/2022

Dodávatel': Odberatel':www.brimo.sk
Hana Szabová
Lermontovova 911/3
81105 Bratislava

Inovačné partnerské
centrum
Hlavná 139
080 01 Prešov

IČ: 50195000
IČ DPH: SKl121316911

IČO: 45734348
DIČ: 2023550276

Dátum vystavenia: 07. 06. 2022

Objednávame si u Vás Svetlo do stanu v množstve 1 kus vo Vami predložených cenách na
stránke https://www.brimo.sk/svetlo-do-stanu a Ocel'ové závažie na párty stan v množstve
1 kus vo Vami predložených cenách na stránke https://www.brimo.sk/zavazie-na-party_
stan#image5980:

Tovar Množstvo Cena bez DPH DPH Cena celkovo s DPH
Svetlo do stanu 1 ks 165.83,- 33.17,- 199 €
Ocel'ové závažie na

1 ks 165.83,- 33.17,- 199 €párty stan

Celkom 331.66 € 66.34 € 398€

Podrobný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie svetla do stanu a ocel'ového závažia na párty stany pre
potreby lnovačného partnerského centrá, z.z.p.o., Hlavná 139. 080 01 Prešov. Počet
obstarávaných kusov: 1 kus. Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia: lnovačné
partnerské centrum, Hlavná 139,08001 Prešov.

Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky:
Funkcia
Technické vlastnosti, jednotka

Svetlo do stanu

Všestranné LED svetlá v hliníkovom tele so vstavanou batériou (POWERBANK).
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3 stupňe intenzity bieleho svetla (300lm)
Napájanie pomocou kábla USB 2.0 A a nabíjanie pomocou adaptéra 4x USB 1.0A (v balení).
Výhodou LED svetiel je že nevyžadujú pri prevádzke zásuvku a vstavanú batériu mažete
používat' nielen na svietenie, ale aj ako POWERBANK pre dobíjanie aj iných zariadení s
USB nabíjaním.
Ak Vám 6 hodín svietenia nestačí a nemáte po ruke zásuvku 100-240V mažete si napojit'
akúkol'vek POWEBANK dostupnú na trhu a svietit' a dobíjat' LED svetlo zároveň.
Uchytenie na rám stanu magnetom alebo klipom.
Vysoká výdrž svietenia 6 hodín vd'aka vstavanej výkonnej batérií Li-ion 6000mAh.

Balenie obsahuje:
4x LED so vstavanou batériou,
4x USB kábel,
lx Nabíjací adaptér,
8x klip pre úchyt,
lx taška.
Svetelný tok: 300lm
Vstupný výkon: 5V/IA (5W) - pre nabíjanie LED svetla
Výstupný výkon: 5V/IA (5W) - pre nabíjanie iných zariadení

Ocel'ové závažie na párty stan

Stan 3x6m a 4x8m má 6 noh. Všetky ostatné rozmery majú 4 nohy.
Priemer: 27x27cm
Hrúbka: 3cm
Hmotnost': 10kg

Elegantné kotvenie párty stanu.
10kg oceľové závažie s madlom pre l'ahšiu prepravu.
Závažie je možné na seba stohovat' pričom zaberá minimum priestoru v aute.
Výhodou závažia sú nie len kompaktné rozmery ale aj životnost'.
Nehrozí vysypanie alebo vyliatie ako pri iných kotviacich alternatívach.
Ocel'ové závažia na párty stany sú opatrené odolnou farbou.
Predávané po seto ch 4 alebo 6ks.
Pri veternejších stanovištiach a pri stanoch vačších ako 3x3m doporučujeme zakúpiť 2ks
závaží (20kg) na nohu stanu.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky spolu s dodacím listom a faktúrou: (uviesť
presné miesto dodania)
Podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávatel'a na adrese Hlavná 139, 080 01 Prešov
v termíne uvedenom na stránke https://www.brimo.sklobchodne-podmienky.

Mgr. Jozef Šimko
Riaditel' IPC
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