ZMLUVA O DIELO č.20/2014
uzatvorená podľa §536 a nasl. Obch. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl.I
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:

Dom tretieho veku

Sídlo:

Polereckého 2, 851 04 Bratislava

Štat. zástupca:

Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka

IČO:

30 842 344

DIČ:

2020914280

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:

Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, mail: riaditel@dtv.sk, tel: 02/62310065

1.2 Zhotoviteľ:

GRMA, s. r. o.

Sídlo:

Bulharská 78, 821 04 Bratislava

Štat. zástupca:

Ing. Marian Graus, konateľ

Obchodný register:

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 29007/B.

IČO:

35 859 563

DIČ:

2020248967

IČ DPH:

SK2020248967

Bank. spojenie:

Všeobecná úverová banka, a. s., číslo účtu: 1727059358/0200

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Marian Graus, konateľ
Čl. II
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je obnova telefónnej ústredne a výmena nefunkčných tel. rozvodov, vrátane zakúpenia telefónov v rozsahu
a sortimente podľa požiadaviek objednávateľa a v súlade s predloženou cenovou ponukou zo dňa 17.10.2014. Špecifikácia položiek
je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa špecifikácie uvedené v Prílohe č.
1.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
Čl. III
Doba a miesto vykonania diela

1. Predmet zmluvy bude zhotoviteľom ukončený a objednávateľovi odovzdaný do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy najneskôr však do
15.12.2014 .
2. Zhotoviteľ bude realizovať predmet zmluvy v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. v priestoroch budovy Domu tretieho veku, pričom
presný termín zahájenia realizácie bude stanovený dohodou medzi obidvoma zmluvnými stranami následne po oznámení objednávateľom
o pripravenosti pracoviska k inštalácii predmetu zmluvy. Oznámenie o pripravenosti pracoviska musí byť písomne doručené zhotoviteľovi
najneskôr 7 dní pred samotnou realizáciou. Prípravou pracoviska sa rozumie:
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- sprístupnenie priestoru inštalácie bez prekážok,
3. Predpokladaný termín zahájenia prác zhotoviteľom v budove Dom tretieho veku je najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa účinnosti
tejto zmluvy.
4. V prípade, že objednávateľ neodovzdá stavenisko v uvedenom termíne, ak nebudú písomne dohodnuté iné podmienky a termíny, predlžuje
sa termín odovzdania diela podľa bodu 1. čl. III o rovnaký počet dní, počas ktorých trvalo omeškanie objednávateľa.
Čl. IV
Cena a platobné podmienky
1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl.II. tejto zmluvy je stanovená nasledovne:
Cena bez DPH:
4 958,00 EUR
DPH 20 %:
991,60 EUR
Cena s DPH:
5 949,60 EUR
(slovom: päťtisícdeväťstoštyridsaťdeväť EUR a šesťdesiat centov)
Cenová špecifikácia položiek je uvedená v prílohe č.1 danej zmluvy.
2. Cena predmetu zmluvy nezahŕňa zhotovenie 230V rozvodu.
3. Cena za predmet zmluvy bude aktualizovaná a odsúhlasená obidvoma zmluvnými stranami podľa skutočne dodaného tovaru a nákladov
spojených s realizáciou diela.
4. Ak v priebehu realizácie diela vznikne nevyhnutná potreba realizovať práce a dodať tovar naviac nešpecifikovaný v predmete zmluvy a
nezahrnutý v cene diela podľa čl. IV bod 1, pričom tieto úpravy neboli predvídateľné v čase podpisu zmluvy, budú tieto úpravy
vyšpecifikované v dodatku k tejto zmluve a doložené položkovitým rozpočtom zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ vykoná práce naviac
a dodá tovar bez odsúhlasenia objednávateľa, objednávateľ ich nebude akceptovať.
5. Cena za predmet zmluvy bude uhradená objednávateľom na základe odsúhlasených položiek podľa bodu 3. tohto článku a vystavenej
faktúry, ktorej splatnosť je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, resp. priebežne podľa dodávok jednotlivých komponentov v zmysle
Prílohy č.1.
6. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 2 pracovných dní po odovzdaní predmetu zmluvy a doručí na adresu objednávateľa. Faktúra musí
obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je
povinný priložiť k faktúre odovzdávací protokol o odovzdaní predmetu zmluvy potvrdený zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Čl. V
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky podklady, doklady a súčinnosť potrebné na vykonanie diela, v primeraných
lehotách na vyžiadanie zhotoviteľa tak, aby zhotoviteľ mohol riadne vykonávať všetky svoje činnosti podľa tejto zmluvy, a to najmä:
a) pripravenie pracoviska – sprístupnenie predmetných miestností, vypratanie nábytku v mieste inštalácie
b) zabezpečí pre zhotoviteľa, ak to bude potrebné, uzamykateľnú miestnosť na skladovanie materiálu a potrebných
pracovných prístrojov v dohodnutom mieste,
c) zabezpečí ochranu inštalovaných častí predmetu plnenia pred zásahom a vstupom nepovolaných osôb.
2. V prípade, že objednávateľ nesplní povinnosti podľa tohto článku zmluvy riadne a včas, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plneniami podľa tejto
zmluvy po dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní so splnením tohto svojho záväzku.
3. Objednávateľ po vzájomnej dohode umožní pracovníkom zhotoviteľa vstup do tých priestorov a tých pracovných miest, kde bude
realizovaný predmet zmluvy, a to na čas požadovaný zhotoviteľom vrátane doby mimo bežnú pracovnú dobu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa článku IV. tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry.
Cenu podľa článku IV. sa zaväzuje objednávateľ uhradiť v stanovených termínoch.
.
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Čl. VI
Povinnosti zhotoviteľa
1.
2.
3.
4.
5.

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy v lehote dohodnutej v tejto zmluve.
Zhotoviteľ je oprávnený dodávať jednotlivé komponenty diela postupne.
Bezprostredne po realizácii predmetu zmluvy vyhotoví odovzdávací protokol o prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom.
Zhotoviteľ po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi označí v odovzdávacom protokole prípadné zjavné vady, ktoré bude dielo
vykazovať aj s postupom ich riadneho odstránenia.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na odstránenie závad po písomnom nahlásení poruchy nastúpi v zmysle ustanovení samostatnej zmluvy
o servise a servisnej činnosti, ktorú uzatvorí s prevádzkovateľom diela do 30 dní odo dňa odovzdania predmetu zmluvy. Týmto nie je
dotknutá povinnosť zhotoviteľa odstrániť poruchy vzniknuté na predmete tejto Zmluvy o dielo v dobe pred podpisom vyššie uvedenej zmluvy
o servise a servisnej činnosti.
Čl. VII
Záruky
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho dodania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po
prevzatí predmetu zmluvy v záručnej dobe.
2. Záručná doba je 24 mesiacov a začne plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy.
3. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe,
inak zaniknú.
4. Objednávateľ je povinný vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť zhotoviteľovi písomne na jeho
vyššie uvedenú adresu alebo na e-mailovú adresu: grma@grma.sk
5. V čase záruky budú bezplatne odstránené výrobné vady a vady materiálu. Po preskúmaní zhotoviteľom bude závada
odstránená výmenou alebo opravou. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nenastúpiť na odstránenie vád predmetu zmluvy, pokiaľ voči
objednávateľovi bude zhotoviteľ viesť neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti.
6. Záruka sa neposkytuje v týchto prípadoch:
a) Zničenie alebo poškodenie predmetu zmluvy živelnou pohromou.
b) Poškodenie alebo zničenie predmetu zmluvy neodborným zásahom objednávateľa.
c) Poškodenie alebo zničenie predmetu zmluvy vplyvom poruchy iného zariadenia, ktoré je k predmetu záruky pripojené.
d) Nedodržanie podmienok na prevádzku zariadení stanovených výrobcom zariadení.

Čl. VIII
Zmluvné sankcie a pokuty
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín odovzdania predmetu zmluvy podľa článku III. bod 1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy a za každý deň omeškania, a to na základe
vystavenej samostatnej faktúry.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom zhotoviteľ podmieňuje svoj nárok na úrok z omeškania
vystavením samostatnej faktúry.
Čl. IX
Ďalšie dojednania
1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, resp. priebežne podľa
jednotlivých dodávok komponentov predmetu zmluvy.
2. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia jednotlivých dodávok komponentov
predmetu zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia
sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
3

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas
informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny
a dôležité okolnosti.
5. Pokiaľ zhotoviteľ neskoršie neurčí inak, je za zhotoviteľa oprávnený konať vo vzťahu s objednávateľom, Ing. Marián Graus.
6. Pokiaľ objednávateľ neskoršie písomne neurčí inak, je za objednávateľa oprávnený konať vo vzťahu so zhotoviteľom Ing. Štefan Páchnik,
ktorý súčasne počas realizácie diela písomne potvrdí po skončení každého pracovného dňa rozsah dodania tovaru a vykonaných prác.
Oprávnenie zahŕňa riešenie technických vecí predmetu zmluvy a následné prevzatie predmetu zmluvy.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
1. Tento záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
2. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú z tejto zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody.
V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku na príslušnomm súde Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva môže byť menená, dopĺňaná, prípadne zrušená po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných očíslovaných
dodatkov.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1: Cenová špecifikácia obsahujúca rozsah a špecifikáciu jednotlivých položiek predmetu
zmluvy.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia na
webovom sídle Kupujúceho.
6. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej
a slobodnej vôli, ju podpísali.
V Bratislave dňa 04.11.2014
za objednávateľa:

..................................................
Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
riaditeľka
Dom tretieho veku

V Bratislave dňa 04.11.2014
za zhotoviteľa:

...............................................
Ing. Marian Graus
konateľ
GRMA, s. r. o.
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Príloha č. 1
Názov uchádzača:

GRMA s.r.o.

Sídlo:

Bulharská 78, 82104 Bratislava

IČO:

35859563

Kontaktná osoba:

Livia Bohuniczka

Tel.:

0911 702 816

Email:

Livia.Bohuniczka@grma.sk

Názov

M.J.

Množstvo

Cena za M.J.
bez DPH v Eur

DPH

Cena za

20%

M.J.

v Eur

s DPH v Eur

Cena
spolu
s DPH v
EUR

Zariadenia
VoIP telefón

kus

1

95,00

19,00

114,00

114,00

kus

3

120,00

24,00

144,00

432,00

kus

15

36,00

7,20

43,20

648,00

kus

3

65,00

13,00

78,00

234,00

farebný LCD displej
- 4 SIP účty
- 5 programovateľných tlačidiel
- konferenčný hovor do 5 účastníkov
- register hovorov do 500 záznamov
- možnosť výberu rôznych tónov
zvonení
- možnosť pripojiť k telefónu do
kaskády za sebou rozširovacie moduly
- pripojenie pre náhlavnú súpravu: RJ9
- napájanie: adaptér, integrované PoE
(802.3af)
VoIP telefón
farebný LCD displej
- min.4 SIP účty
- 5 programovateľných tlačidiel a 24
tlačidiel rýchlej voľby
- konferenčný hovor do 5 účastníkov
- register hovorov do 500 záznamov
- možnosť výberu rôznych tónov
zvonení
- možnosť pripojiť k telefónu do
kaskády za sebou rozširovacie moduly
- pripojenie pre náhlavnú súpravu: RJ9
- napájanie: adaptér, integrované PoE
(802.3af)
VoIP telefón
- 1 SIP účet
- bez PoE, napájanie cez adaptér, ktorý
je súčasťou balenia
- grafický LCD displej bez podsvietenia
- dva 10/100Mbps sieťové porty
- 3 programovateľné soft tlačidlá,
- konferečný hovor do 3 účastníkov
- RJ9 headset konektor
- možnosť montáže na stenu
- personalizované hudobné tóny
zvonenia
- zoznam hovorov
konfigurovateľný VoIP DECT telefón so
základňovou stanicou
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-vyhovuje štandardu SIP a DECT
- Možnosť výberu z viacerých jazykov
menu telefónu (vrátane češtiny)
- Dosah signálu do 50 m v interiéry
- LCD displej telefónu s podsvieteným
pozadím
- Telefónny zoznam
- Register hovorov
- Telefónny štandard DECT / GAP,
frekvenčné pásmo: 1880 - 1900 MHz
Zálohový zdroj

kus

1

225,00

45,00

270,00

270,00

Patch panel 24 portový,kategória 6A

kus

1

186,00

37,20

223,20

223,20

SWITCH 8-portový s PoE

kus

1

168,00

33,60

201,60

201,60

zásuvka Category 6A, RJ45/s,
podpovrchová, osadená
Inštalácia zásuvky RJ45

ks

10

14,00

2,80

16,80

168,00

ks

10

7,00

1,40

8,40

84,00

Ukončenie kábla v zásuvke, alebo v
prep. paneli
Montážna sada skrutiek M6 /4x
skrutka,podložka,matica/
Kábel po pároch tienený AL/PET fóliou
s LSOH bezhalogénovým plášťom,STP
4x2xAWG23, Category 6A, 500 MHz,
dĺžka kabeláže na základe obhliadky
priestorov
Montážny materiál na osadenie
káblových vedení, ostatný pomocný
materiál na základe obhliadky
priestorov
Montáž káblových vedení

ks

20

5,00

1,00

6,00

120,00

ks

1

2,00

0,40

2,40

2,40

sada

1

255,00

51,00

306,00

306,00

Kpl*

1

330,00

66,00

396,00

396,00

Kpl*

1

870,00

174,00

1044,00

1044,00

Prierazy pre káblové vedenie

Kpl*

1

60,00

12,00

72,00

72,00

Odpojenie pôvodnej telefónnej ústredne

Kpl*

1

250,00

50,00

300,00

300,00

Meranie a značenie obvodov systému
CAT6
Nastavenie telefónnej jednotky

Kpl*

1

70,00

14,00

84,00

84,00

ks

22

11,00

2,20

13,20

290,40

Programovanie aktívnych prvkov VoIP
siete
Funkčná skúška nového systému

Kpl*

1

350,00

70,00

420,00

420,00

Kpl*

1

250,00

50,00

300,00

300,00

Nešpecifikované práce

Kpl*

1

150,00

30,00

180,00

180,00

Dopravné náklady

Kpl*

1

50,00

10,00

60,00

60,00

-Výkonový rozsah je 500 – 2000VA
-Konfigurácia: Tower
-Výkon (VA/W): 2000VA / 1200W
Počet výstupov: 6 x IEC C13 (10 A)
Počet vstupov: 1 x IEC C14 (10A)
Vstupné napätie:170 V - 280 V
Výstupne napätie: 230 V

Ostatné náklady

5949,60
Spolu v EUR s DPH:
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