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Zmluva o dielo  

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník(ďalej 
len „Obchodný zákonník”) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zmluva”) 
 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:  

Názov:   Dom tretieho veku 

so sídlom:  Polereckého 2, 851 04 Bratislava 

Konajúci:  PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka  

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava 

IBAN:   SK91 7500 0000 0000 2583 8723 

IČO:   30842344 

IČ DPH:   nie je platiteľom DPH 

e-mail:   riaditel@dtv.sk 

telefonický kontakt:    02/ 32 333 614 

 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľom:   

Obchodné meno: MEPIS HEALTHCARE s.r.o. 

so sídlom:  1.mája 220/19, 058 01 Poprad 

Konajúci:  Ing. Martin Kurňava, konateľ 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN:   SK53 3100 0000 0043 1021 0909 

IČO:   36605751 

IČ DPH:   SK2022160910 

e-mail:                           kurnava@mepis.sk 

telefonický kontakt:    +421 904 508 149 

 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

 

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“a samostatne len ako 

„Zmluvná strana“) 
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Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania 

Objednávateľa, vyhláseného uverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 182/2020 dňa 27.08.2020 pod značkou 31627 – WYT (ďalej 

len „VO“). 

 

2. Základným účelom tejto Zmluvy je v súlade s výsledkom VO zabezpečenie inštalácie, 

montáže a sprevádzkovania komunikačného systému „sestra – klient“, ktorého bližšia 

špecifikácia je uvedená v článku I. bode 1. a 2 Zmluvy a v Prílohe č. 1 a č. 4 tejto Zmluvy, 

a to Zhotoviteľom pre Objednávateľa 

 

 

I. Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť a dodať pre Objednávateľa 

dielo: komunikačný systém „sestra – klient“ podľa technickej špecifikácie, ktorá , ako 

príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a zároveň podľa priestorového 

zakreslenia, ktoré ako výkresy tvoria prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len ako „Dielo“) Za 

zhotovenie a dodanie Diela podľa predchádzajúcej vety sa považuje jeho inštalácia, 

napojenie, montáž, sprevádzkovanie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie poverených 

zamestnancov Objednávateľa. Predmetom tejto Zmluvy je zároveň záväzok 

Objednávateľa riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie 

a dodanie cenu v zmysle čl. II. tejto Zmluvy.  

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi Dielo s akýmikoľvek a všetkými 

súvisiacimi právami, vecami (najmä všetkými potrebnými dokumentmi a dokladmi), 

a inými majetkovými a nemajetkovými hodnotami, , ktoré sa vzťahujú alebo akýmkoľvek 

spôsobom súvisia  s  Dielom, a ktoré sú potrebné na jeho riadne užívanie, 

prevádzkovanie a/alebo fungovanie. Pre odstránenie akýchkoľvek právnych pochybností 

je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi Dielo spolu s akýmikoľvek a všetkými 

inými právami, vecami a/alebo majetkovými a/alebo nemajetkovými hodnotami, ktoré 

sú potrebné na riadne fungovanie, prevádzkovanie a užívanie Diela, a to aj za 

predpokladu, že neboli výslovne uvedené v tejto Zmluve. V prípade, ak sa Objednávateľ 

v budúcnosti dozvie, že mu nebolo odovzdané celé Dielo a všetky časti k nemu 

prináležiace, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu po doručení výzvy najneskôr 

v lehote troch (3) pracovných dní, odovzdať Objednávateľovi chýbajúcu časť Diela. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo na vlastnú zodpovednosť, vo vlastnom mene a na 

vlastné náklady, a to so všetkou odbornou starostlivosťou pri dodržaní kvalitatívnych a 

technických podmienok určených touto Zmluvou pre zhotovenie Diela. 
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4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce, ktoré spočívajú najmä v inštalácii, montáži 

a sprevádzkovaní Diela, na vlastné riziko. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo 

v stanovenom čase, kvalite, rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.  

 

5. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré vzniknú pri zhotovení a dodaní Diela 

podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ  sa zaväzuje škody podľa predchádzajúcej vety nahradiť 

Objednávateľovi. 

 

 

II. Cena za Dielo  

 

1. Cena za zhotovenie a dodanie  Diela podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou 

Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky  č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon Národnej  rady Slovenskej republiky  č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cena 

za zhotovenie a dodanie Diela podľa predchádzajúcej vety  zároveň vyplýva z – výkazu 

výmer  Zhotoviteľa, ktorý tvorí   neoddeliteľnú  prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

 

2. Cena za zhotovenie a dodanie Diela podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy bola vypočítaná 

podľa predloženého výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

Dohodnutá cena za zhotovenie a dodanie Diela je nasledovná: 

 

cena bez DPH: 114 838,00 EUR (slovom:  

stoštrnásťtisícosemstotridsaťosem EUR); 

sadzba DPH 20 %  a výška DPH: 22 967,60 EUR (slovom: 

dvadsaťdvatisícdeväťstošesťdesiatsedem 

EUR a 60 centov); 

cena vrátane DPH: 137 805,60 EUR (slovom:  

stotridsaťsedemtisícosemstopäť EUR a 60 

centov; ďalej len „Cena Diela“) 

 

3. Cena Diela je stanovená ako cena s DPH, pevná, konečná a maximálna, ktorú nie je 

možné prekročiť.  Cena Diela  zahŕňa akékoľvek a všetky priame a/alebo nepriame 

náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti so zhotovením a dodaním Diela podľa 

tejto Zmluvy, a to aj vrátane akýchkoľvek súčastí (komponentov) Diela, ktoré sú bližšie 

špecifikované v prílohe č. 2 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne 

zvýšiť dohodnutú cenu diela.  

 

4. Vlastnícke právo k Delu a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na Objednávateľa 

úplným zaplatením Ceny Diela podľa Zmluvy 
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III. Termín zhotovenia a dodania Diela  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi bez vád 

a nedorobkov v mieste zhotovenia a dodania Diela podľa článku IV. tejto Zmluvy, a to 

v lehote  najneskôr do 5 (piatich) týždňov od zahájenia prác (ďalej len „Termín“). Termín 

podľa predchádzajúcej vety môže byť predĺžený výlučne z objektívnych dôvodov na 

strane Objednávateľa, ktoré Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi (napr. prijaté 

opatrenia týkajúce sa ochorenia Covid -19).  Pre odstránenie právnych pochybností, na 

predĺženie Termínu nemá Zhotoviteľ právny nárok a rozhodnutie o predĺžení Termínu 

závisí výlučne od rozhodnutia Objednávateľa. Po odpadnutí dôvodu na strane 

Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr v lehote 3 (troch) 

pracovných dní po tom ako mu Objednávateľ písomne oznámi odpadnutie prekážky,  

pokračovať v zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy.  Pre odstránenie právnych 

pochybností, pre dodržanie písomnej formy podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje aj 

komunikácia prostredníctvom e-mailov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy.  

 

2. Objednávateľ je povinný,  kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, avšak 

minimálne  14 pracovných dní pred zahájením prác, písomne vyzvať Zhotoviteľa 

k zahájeniu prác, a to za predpokladu, že miesto zhotovenia a dodania Diela podľa 

článku IV. tejto Zmluvy bude spôsobilé k zhotoveniu a dodaniu Diela.  Zhotoviteľ je 

povinný zahájiť práce súvisiace so zhotovením a dodaním Diela podľa tejto Zmluvy 

v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne a súčasne telefonicky na 

telefonický kontakt Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy,  informovať Objednávateľa 

o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje zahájenie prác súvisiacich so 

zhotovením a dodaním Diela podľa tejto Zmluvy. Omeškanie subdodávateľov 

Zhotoviteľa nezakladá dôvod na zmenu termínu zahájenia prác podľa tohto bodu 

Zmluvy. V prípade, ak  Zhotoviteľ nebude môcť zahájiť práce v čase uvedenom 

Objednávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, a to z dôvodov na strane 

Objednávateľa, posúva sa termín zahájenia prác o preukázateľne vzniknuté predĺženie, 

ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi písomne.  Lehota podľa prvej vety tohto bodu 

Zmluvy nemusí byť dodržaná pri predĺžení lehoty na zahájenie prác podľa 

predchádzajúcej vety. Pre odstránenie právnych pochybností, pre dodržanie písomnej 

formy podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje aj komunikácia prostredníctvom e-mailov 

uvedených v záhlaví tejto Zmluvy.  

 

 

IV. Miesto zhotovenia a dodania Diela 

 

1. Miestom zhotovenia a dodania Diela podľa tejto Zmluvy je sídlo Objednávateľa uvedené 
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v záhlaví tejto Zmluvy, a to priestory Objednávateľa na adrese: Polereckého 2, 851 04 

Bratislava – Petržalka bližšie špecifikované v prílohe č. 1 a prílohe č. 4 k tejto Zmluve 

(ďalej len „Miesto zhotovenia Diela“). 

 

 

V. Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi  žiaden preddavok a/alebo zálohovú platbu. 

Všetky úhrady podľa tejto Zmluvy budú realizované formou bezhotovostného 

platobného styku na čísla účtov. uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, a to na základe 

relevantného daňového dokladu (vystavenej faktúry), v lehote splatnosti podľa  faktúry 

a v súlade so Zmluvou. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku VI. 

Zmluvy, t. j. po zhotovení a odovzdaní Diela bez vád a nedorobkov podľa podmienok 

tejto Zmluvy a po jeho riadnom odovzdaní a podpísaní Preberacieho protokolu zo strany 

Objednávateľa alebo záznamu o odstránení vád a nedorobkov,  je  Zhotoviteľ oprávnený 

vystaviť daňový doklad  - faktúru na celkovú Cenu diela podľa článku II. Zmluvy. 

Splatnosť každej faktúry Zhotoviteľa je 30 dní odo dňa doručenia faktúry 

Objednávateľovi.   

 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. K faktúre bude 

priložený odsúhlasený odovzdávajúci a preberajúci protokol podľa článku VII. Zmluvy 

alebo aj záznam o odstránení vád a nedorobkov.  Faktúra, ktorá nemá náležitosti 

daňového dokladu alebo obsahuje nesprávne vyfakturované údaje a/alebo údaje 

v rozpore s odsúhlaseným Preberajúcim protokolom bude vrátená  Zhotoviteľovi. 

V prípade  uvedenom v predchádzajúcej vete je Zhotoviteľ povinný vystaviť novú faktúru 

s novou lehotou splatnosti, ktorá začína  plynúť jej novým doručením Zhotoviteľovi.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený  postúpiť akúkoľvek 

pohľadávku tretej osobe, ktorá mu vznikne  voči Objednávateľovi podľa § ustanovenia 

524 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa  jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi. 

Objednávateľ je oprávnený voči Zhotoviteľovi aj bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Zhotoviteľa voči nemu jednostranne započítať pohľadávku.  
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VI. Záväzky Objednávateľa podmieňujúce plnenie Zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť v nevyhnutnom rozsahu Zhotoviteľovi prístup 

k jednotlivým častiam Miesta zhotovenia Diela, potrebným k zhotoveniu a dodaniu Diela 

podľa  tejto Zmluvy. 

 

2. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade prekážok na strane Objednávateľa, 

je Objednávateľ oprávnený zamedziť alebo neumožniť prístup Zhotoviteľovi a/alebo 

jeho zamestnancov, subdodávateľov  alebo Zhotoviteľom povereným osobám do Miesta 

zhotovenia Diela alebo jeho časti.  Prekážky na strane Objednávateľa  uvedené 

v predchádzajúcej vete musia byť Objednávateľom odôvodnené (napr. v prípade, ak 

Objednávateľ bude musieť prijať opatrenia súvisiace s ochorením Covid-19) a oznámené 

Zhotoviteľovi, a to bezodkladne po tom ako Objednávateľ nadobudne vedomosť 

o existencii takejto prekážky. Objednávateľ sa o prekážkach na jeho strane zaväzuje 

písomne a aj telefonicky informovať Zhotoviteľa. O dobu riadne oznámených prekážok 

na strane Objednávateľa sa predlžuje termín zhotovenia a dodania Diela podľa článku 

III. Zmluvy. Po odpadnutí prekážok na strane Objednávateľa je Objednávateľ povinný 

bezodkladne, písomne aj telefonicky upovedomiť Zhotoviteľa o odpadnutí prekážky na 

strane Objednávateľa, o celkovej dobe, o ktorú sa predlžuje Termín podľa článku III. 

Zmluvy a zároveň o konkrétnom dni, kedy je Zhotoviteľ povinný pokračovať 

v zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v zhotovovaní Diela najneskôr 

v lehote 3 (troch)  pracovných dní od momentu doručenia upovedomenia 

Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, ak v upovedomení nie je určený iný, 

neskorší deň,  alebo v konkrétny deň určený v upovedomení podľa predchádzajúcej 

vety. Za dodržanie písomnej formy podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje aj komunikácia 

prostredníctvom e-mailov, ktoré sú uvedené v záhlaví Zmluvy. 

 

 

VII. Odovzdanie a prevzatie Diela 

 

1. Po riadnom zhotovení a dodaní Diela podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ písomne vyzve  

Objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu, a to v lehote najmenej 3 (troch) 

pracovných dní,   k odovzdaniu a prevzatiu riadne zhotoveného a dodaného Diela. 

Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ preberie riadne zhotovené Dielo v Mieste 

zhotovenia Diela. 

 

2. Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoční podpísaním „Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

diela“ oprávnenými alebo poverenými zástupcami Zmluvných strán (ďalej len 

„Protokol“). Protokol okrem identifikácie Zmluvných strán a identifikácie tejto Zmluvy 

bude obsahovať aj:  
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- zhodnotenie kvality preberaného Diela, t.j. najmä ale nie výlučne, či Dielo bolo 

zhotovené podľa špecifikácie v tejto Zmluve, 

- súpis všetkých konkrétnych vád a nedorobkov a dátum ich odstránenia, pričom 

až po ich odstránení Zhotoviteľom bude spísaný obomi Zmluvnými stranami 

záznam o ich odstránení, 

- konštatovanie Objednávateľa, že Dielo k určitému dňu preberá, alebo dôvody 

pre ktoré Dielo nepreberá, 

- podpisy oprávnených alebo poverených zástupcov Zmluvných strán, 

- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná 

doba a dĺžka jej trvania podľa tejto Zmluvy, 

- zoznam odovzdávaných dokumentov a/alebo vecí s odkazom na ustanovenie 

bodu 2 článku I. tejto Zmluvy (napr. licencie alebo certifikáty, ktoré sú potrebné 

pre riadne užívanie, prevádzkovanie a/alebo fungovanie Diela).  

 

3. Pri odovzdaní a prevzatí Diela podľa tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný spolu 

s Protokolom odovzdať Objednávateľovi aj najmä, ale nie výlučne:  

- protokoly o všetkých vykonaných skúškach vykonaných Zhotoviteľom na Diele 

(ak budú vyhotovené ako samostatné dokumenty a nebudú súčasťou 

Protokolu); 

- protokoly potvrdzujúce uskutočnenie školení zamestnancov Objednávateľa, 

ktorými Zhotoviteľ zaškolí poverené osoby Objednávateľa ako využívať, či 

používať Dielo; 

- zákres skutočného vyhotovenia Diela; 

- protokol o kvalite a komplexnosti Diela (ak bude vyhotovený ako samostatný 

dokument a nebude súčasťou Protokolu); 

- udelenie licencií podľa článku XIII.  

  

 

VIII. Záručná doba 

 

1. Dielo podľa tejto Zmluvy má vady alebo nedorobky ak nezodpovedá výsledku, ktorý je 

určený touto Zmluvou, nezodpovedá účelu, pre ktorý bolo Dielo zhotovené a dodané 

alebo svojim rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému touto Zmluvou. Zhotoviteľ 

zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené a dodané v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto Zmluve, bude mať dohodnuté vlastnosti a bude zodpovedať 

kvalitatívnym požiadavkám stanoveným touto Zmluvou, platnými právnymi predpismi a 

technickými normami, pričom Zhotoviteľ sa zaručuje, že Dielo bude mať po celú Záručnú 

dobu vlastnosti špecifikované touto Zmluvou. 

 

2. Záručná doba na Dielo podľa tejto Zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom 

odovzdania diela Objednávateľovi, t.j. podpísaním Protokolu, v ktorom bude 
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Objednávateľ konštatovať, že Dielo preberá (ďalej len „Záručná doba“). V prípade, ak 

Objednávateľ prevezme Dielo s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba na Dielo, 

začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistených vád a/alebo a nedorobkov, t.j. 

podpísaním záznamu o ich odstránení obomi Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ v plnej 

miere zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 

 

3. Zhotoviteľ zodpovedá  za vady Diela, ktoré Objednávateľ zistil po odovzdaní a prevzatí 

Diela v Záručnej dobe. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady 

v Záručnej dobe písomne oznámiť Zhotoviteľovi zistené vady, a to na e-mail uvedený 

v záhlaví tejto Zmluvy a následne aj listinne, poštou na adresu sídla Zhotoviteľa. Vady 

zistené a oznámené podľa predchádzajúcej vety sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť 

v lehote 30 (tridsiatich) dní od ich písomného oznámenia Objednávateľom, pričom 

lehota sa počíta od doručenia e-mailu Objednávateľom. Zhotoviteľ má povinnosť začať 

s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu po tom, čo mu boli tieto vady písomne 

oznámené Objednávateľom. Akékoľvek náklady vrátane nákladov vzniknutých 

identifikáciou vád a/alebo odstránením vád, a všetkými dodávkami a/alebo prácami, 

ktoré môžu byť v súvislosti s odstraňovaním vád alebo po ich odstránení nutné, znáša 

v plnom rozsahu Zhotoviteľ.  Pre odstránenie právnych pochybností, Zhotoviteľ odstráni 

vady počas Záručnej doby bezplatne. Zhotoviteľ je zároveň povinný nahradiť 

Objednávateľovi akékoľvek výdavky, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s 

poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní vád. 

 

4. Objednávateľovi sa predlžuje Záručná doba o čas, ktorý uplynie odo dňa nahlásenia vady 

Zhotoviteľovi, t.j. odo dňa doručenia oznámenia podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku Zmluvy, až po deň úplného odstránenia vady, t. j. záručná doba neplynie po 

dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo a/alebo ktorúkoľvek jeho časť pre 

jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

 

 

IX. Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Dielo v Termíne v zmysle článku III. bodu 1 Zmluvy 

bez vád a nedorobkov, má Objednávateľ právo uplatniť si a Zhotoviteľ povinnosť zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny Diela za každý deň omeškania. 

 

2. Zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy má oprávnená Zmluvná strana povinnosť uplatniť 

voči druhej Zmluvnej strane písomne.  

 

3. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa 

na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku 

zmluvnej pokuty.  
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4. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady podľa podmienok uvedených v  článku VIII. 

bodu 3 Zmluvy, t.j. najmä vady neodstráni v lehote podľa článku VIII. bodu 3 Zmluvy, má 

Objednávateľ právo uplatniť si a Zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z Ceny Diela za každý deň omeškania. Ak táto nečinnosť Zhotoviteľa spôsobí 

ďalšie škody na majetku Objednávateľa, je tieto Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 

náklady. V prípade, ak Zhotoviteľ povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete nesplní ani 

do 30 dní od písomného vyzvania Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstrániť 

tieto škody na náklady Zhotoviteľa. 

 

5. V prípade, ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie Diela a na 

splnenie zmluvných záväzkov v zmysle článku XI. tejto Zmluvy, má Objednávateľ voči 

Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z  Ceny Diela  uvedenej 

v čl. II tejto Zmluvy bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty Objednávateľom 

nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

 

6. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej 

strany v peňažnom ústave uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

7. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zmluvná strana nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť 

svoj záväzok vyplývajúci zo Zmluvy.  

 

 

X. Povinnosti Zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo podľa tejto Zmluvy riadne a včas. 

 

2. Zhotoviteľ  pri zhotovení a dodaní Diela podľa tejto Zmluvy sa zaväzuje dodržiavať 

a zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,  bezpečnosti  

a ochrany zdravia pri práci a požiarnu ochranu v zmysle zákona č. 124/2006  Z. z.  

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov.  

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne, a to aj na e-mail uvedený 

v záhlaví tejto Zmluvy,  informovať Objednávateľa o akejkoľvek udalosti a/alebo 

skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu Diela,  a ktorá by mala a/alebo 

mohla mať vplyv na dohodnutý Termín .  

 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že sa oboznámil s 

rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 

potrebné k vykonaniu Diela a že sa oboznámil a sú mu známe aj podmienky Miesta 

zhotovenia Diela Zhotoviteľ súčasne vyhlasuje, že je oprávnený na zhotovenie a dodanie 
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Diela , disponuje akýmikoľvek a všetkými právami, oprávneniami, licenciami a/alebo 

potrebnými súhlasmi, ktoré sú potrebné k zhotoveniu a dodaniu Diela, a že je 

dostatočne  personálne, technicky a odborne spôsobilý na zhotovenie a dodanie Diela.  

 

5. Kontaktná osoba Zhotoviteľa v technických veciach, ktorá bude k dispozícií 

Objednávateľovi a/alebo jeho zamestnancom a bude poskytovať  pomoc, súčinnosť 

alebo podporu v súvislosti s používaním Diela je.: 

Marián Ifčic,  

Telefónne  číslo: +421 905 620 501,  

e-mail: obchod@mepis.sk 

 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje a je si vedomý, že Objednávateľ je zariadenie seniorov. Zhotoviteľ 

zároveň vyhlasuje, že pozná aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19, 

a preto aj s ohľadom na charakter zariadenia Objednávateľa, má zabezpečený  

dostatočný personálny substrát, ktorý by v prípade prijatia opatrení zo strany 

príslušných orgánov  Slovenskej republiky alebo Objednávateľa súvisiacich so šírením 

ochorenia COVID-19, mohol za účelom dodržania Termínu a naplnenia predmetu tejto 

Zmluvy, sa zdržiavať v Mieste zhotovenia Diela bez jeho opustenia a vychádzania z neho, 

t.j. mimo objekt a stretávať sa s tretími osobami z vonkajších priestorov objektu 

Objednávateľa.  Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady ubytovanie pre personál 

Zhotoviteľa a umožní mu stravovanie v Mieste zhotovenia Diela (v jedálni). Zhotoviteľ sa 

zaväzuje,  že v prípade uvedenom v tomto bode Zmluvy na vlastné náklady zabezpečí 

pred vstupom akejkoľvek osoby, ktorá sa bude podieľať v jeho mene (napr. zamestnanci 

Zhotoviteľa, subdodávatelia Zhotoviteľa alebo zamestnanci subdodávateľov Zhotoviteľa) 

na zhotovovaní a dodaní Diela, aby každá osoba podstúpila relevantný ambulantný test 

na ochorenie COVID-19. Zhotoviteľ si je vedomý, že do Miesta zhotovenia Diela budú 

mať prístup len osoby s negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 2 (dva) dni.  

Zhotoviteľ skutočnosť uvedenú v predchádzajúcej vete bude povinný vopred preukázať 

relevantným spôsobom Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade 

akýchkoľvek prijatých  opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 bezodkladne 

informovať Zhotoviteľa, a to aj prostredníctvom e-mailu, ktorý je uvedený v záhlaví tejto 

Zmluvy. V prípade nedodržania postupu podľa tohto bodu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 

má Objednávateľ právo zamedziť mu ako aj Zhotoviteľom povereným osobám,  prístup 

do Miesta zhotovenia Diela, pričom, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania 

s odovzdaním Diela, túto skutočnosť nemožno pričítať Objednávateľovi a v celom 

rozsahu za omeškanie zodpovedá Zhotoviteľ.  

 

7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu účinnosti tejto Zmluvy uzatvoriť poistnú zmluvu 

na poistenie zodpovednosti za škodu s výškou poistného krytia minimálne vo výške  

100.000,- EUR (slovom: stotisíc eur). Skutočnosť uvedenú v predchádzajúcej vete je 

Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi najneskôr v lehote 2 (dvoch) pracovných 
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dní od odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.  Neuzatvorenie poistnej zmluvy podľa tohto bodu 

Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť 

od Zmluvy.  

 
 

XI. Zábezpeka na vykonanie diela 
 

1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie diela a na 

splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje 

povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka  (ďalej 

len „Zábezpeka“). Zábezpeku vo výške 10.000,-EUR (slovom: desaťtisíc eur) je Zhotoviteľ 

povinný zložiť na účet Objednávateľa IBAN: SK21 7500 0000 0000 2583 9013, variabilný 

symbol: 12020, poznámka pre príjemcu: Výkonová zábezpeka, signalizácia,  najneskôr 

v lehote  do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

 

2. Objednávateľ je oprávnený použiť Zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ 

poruší niektorú povinnosť podľa tejto Zmluvy alebo ak Zhotoviteľ poruší povinnosť 

uhradiť peňažné záväzky podľa tejto Zmluvy  vrátane zmluvných pokút.  V prípadoch 

uvedených v predchádzajúcej vete je Objednávateľ oprávnený uspokojiť si zo Zábezpeky 

najmä svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, 

náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú 

Zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude zložená na uvedenom účte 

Objednávateľa počas celej doby zhotovovania diela. Neposkytnutie Zábezpeky tak ako je 

uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má 

právo od zmluvy odstúpiť. V prípade použitia Zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom 

je Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Zábezpeku do výšky 10.000,-EUR 

(slovom: desaťtisíc eur), a to najneskôr v lehote 5 (päť) pracovných dní od doručenia 

písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. 

 

3. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi zábezpeku v lehote do 30 (tridsiatich) dní od 

odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov, o čom musí byť spísaný Protokol 

alebo záznam o odstránení vád podľa článku VII. tejto Zmluvy. 

 

 

XII. Využitie subdodávateľov 

1. Zhotoviteľ je povinný uviesť v prílohe č. 3 tejto Zmluvy údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať ̌za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

Zmluvy.  
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2. V prípade, ak Zhotoviteľ plní záväzok z tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je 

povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce a nesie za ne 

záruku v plnom rozsahu tak, ako keby plnil sám. 

 

3. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou 

svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. 

 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za 

výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke uzatvorenej medzi 

Zhotoviteľom a subdodávateľom pri zhotovení a dodaní Diela.  

 

5. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať 

zmenu pôvodného subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne informovať 

Objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo dohody  

so subdodávateľom, taktiež je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek 

zmenu údajov o subdodávateľovi, a to v lehote uvedenej v prvej časti tejto vety. Za 

dodržanie písomnej formy sa považuje aj komunikácia prostredníctvom e-mailom 

uvedených v záhlaví tejto Zmluvy.  

 

 

XIII. Licencie  

 

1. V prípade, ak Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť bude spĺňať pojmové znaky autorského 

diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „autorské dielo“), 

Zhotoviteľ  sa zaväzuje udeliť Objednávateľovi na celú časť autorského diela výhradnú 

licenciu na použitie autorského diela v neobmedzenom rozsahu. Zhotoviteľ udelí 

Objednávateľovi licenciu na celú dobu trvania majetkových práv k autorskému dielu 

(ďalej len „licencia“), a to s poukazom na ustanovenie článku I. bodu 2 tejto Zmluvy. Pre 

odstránenie právnych pochybností udelenie licencie k dielam a súhlasov vo vzťahu 

k databázam podľa tohto článku Zmluvy sa vzťahuje na akékoľvek a všetky autorské 

diela a databázy, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto Zmluve, avšak svojou povahou 

a určením budú nevyhnutné k riadnemu fungovaniu a prevádzkovaniu Diela a podľa 

účelu sledovaného Zmluvou sa stanú súčasťou a/alebo akýmkoľvek spôsobom budú 

súvisieť s Dielom. Prevodca berie na vedomie, že udelením súhlasu podľa tohto článku 

Zmluvy mu v budúcnosti nevznikne žiaden nárok na dodatočnú odplatu a/alebo 

refundáciu nákladov, a to z dôvodu, že Cena Diela je konečná a nenavýšiteľná.  

 

2. Zhotoviteľ udelí Nadobúdateľovi súhlas (licenciu) na všetky známe spôsoby použitia 

diela, a to aj v zmysle ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to najmä, nie 

výlučne na:  

a)  spracovanie diela, 
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b)  spojenie diela s iným dielom, 

c)  zaradenie diela do databázy, 

d)  vyhotovenie rozmnoženiny diela, 

e)  verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho        

práva, vypožičaním, nájmom, 

f)  uvedenie diela na verejnosti, 

g)  vykonanie prekladu a adaptácie diela, 

h)  úpravy a vytvorenie odvodeného diela. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje udeliť svoj výslovný a neodvolateľný súhlas na udelenie 

sublicencie k autorskému dielu tretej osobe  Objednávateľovi, jeho právnemu 

nástupcovi alebo tretím osobám, na ktoré bude licencia postúpená. 

 

4. V prípade potreby sa Zhotoviteľ zaväzuje udeliť súhlas Objednávateľovi akékoľvek 

a všetky výhradné práva zhotoviteľa databázy použiť databázu a udeliť súhlas na 

extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo 

kvantitatívne podstatnej časti, a to ku všetkým databázam, ktoré môžu byť vytvorené 

zhotovením Diela a budú tvoriť jeho súčasť.  

 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že  

a)   je oprávneným vykonávateľom majetkových práv k autorským dielam, ktoré sa 

stanú súčasťou Diela; 

b)    neposkytne tretej osobe nevýhradnú alebo výhradnú licenciu na užívanie 

autorského diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.  

 

6. Zhotoviteľ  vyhlasuje, že neporušil akékoľvek autorské práva iných osôb a je oprávnený 

samostatne s autorskými právami vzťahujúcimi s k Dielu alebo jeho časti, nakladať. Pre 

prípad porušenia autorských práv Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný: 

a)   v prípade, ak tretia osoba uplatní voči Objednávateľovi akékoľvek nároky z 

neoprávneného použitia autorského diela, alebo iné nároky, ktoré súvisia s Dielom,  

bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady, bez nároku na ich refundáciu, od 

takejto tretej osoby súhlas na používanie alebo postúpenie práv na používanie 

autorského diela, a to v rozsahu a pre spôsob používania vyplývajúci z tejto Zmluvy; 

v prípade, ak  tretia osoba uplatní akékoľvek nároky súvisiace s autorským dielom 

voči Objednávateľovi, poskytne Zhotoviteľ na vlastné náklady všetku potrebnú 

súčinnosť potrebnú na ochranu práv Objednávateľa; a 

b)    nahradiť Objednávateľovi škodu; a 

c)    pokiaľ by v dôsledku porušenia autorských práv tretích osôb došlo na základe 

rozhodnutia orgánu verejnej moci k prerušeniu, pozastaveniu alebo zákazu 

používania autorského diela, t.j. akúkoľvek časť Diela, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR, a  to do 3 (troch) 
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pracovných dní odo dňa písomného oznámenia Objednávateľa o uplatnení nároku 

podľa tohto ustanovenia, pričom nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý; za 

dodržanie písomnej formy sa považuje aj komunikácia prostredníctvom e-mailov 

uvedených v záhlaví Zmluvy; v prípade uvedenom v tomto bode Zmluvy má 

Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.  

 

 

XIV. Ukončenie Zmluvy 

 

1. Dôvody odstúpenia od Zmluvy ustanovuje táto Zmluva alebo Obchodný zákonník. 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby jej 

trvania v prípade podstatného porušenia podmienok tejto Zmluvy Zhotoviteľom. Za 

podstatné podmienky sa považujú všetky ustanovenia tejto Zmluvy. Odstúpenie od 

Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného prejavu vôle Objednávateľa 

odstúpiť od tejto Zmluvy Zhotoviteľovi. 

 

2. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu 

Zmluvy považujú najmä, ak Zmluvná strana  porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia 

Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá 

Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a 

to najmä: 

a)   ak Zhotoviteľ preukázateľne zhotovuje Dielo vadne, t.j. v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými 

normami, a ak napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v 

primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 (päť) pracovných dní neodstráni, 

b)   ak Zhotoviteľ postupuje pri zhotovení Diela tak, že je evidentné, že Termín nebude 

dodržaný, 

c)   ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním Diela bez vád a nedorobkov o viac ako 

30 (tridsať) dní 

d)   ak Zhotoviteľ neposkytne Záruku podľa čl. XI tejto Zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany môžu túto Zmluvu kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou, ktorej 

súčasťou bude aj vysporiadanie vzájomných práv a povinností Zmluvných strán z tejto 

Zmluvy, a to ku dňu uvedenému v predmetnej dohode, resp. ku dňu uzavretia dohody. 

 

 

XV. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídla Objednávateľa.  
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2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných 

dodatkov k Zmluve podpísané obidvomi Zmluvnými stranami. 

 

3. Všetky  oznámenia,  výzvy  a/alebo iná písomná korešpondencia  podľa  tejto  Zmluvy  

bude medzi  Zmluvnými  stranami  doručovaná  osobne alebo doporučenou  poštou  na  

adresy  Zmluvných strán uvedené  v záhlaví  tejto  Zmluvy, ak v tejto Zmluve nie je 

uvedené inak. Všetky  úkony  urobené  písomne  sú  považované  za  doručené  

okamihom  ich  prevzatia  druhou  Zmluvnou  stranou.  Písomnosť  sa  bude  považovať  

za  doručenú  aj  vtedy,  ak  nebude  prevzatá  druhou  Zmluvnou  stranou,  ktorej  bola  

adresovaná,  a to  dňom,  kedy  bola  uložená  na  pošte  po  neúspešnom  pokuse  pošty  

o doručenie  písomnosti  určenej  Zmluvnej  strane  ako  adresátovi.  Odosielateľ  

akejkoľvek  písomnej  správy  môže  požadovať  písomné  potvrdenie  príjemcu.  

Písomnosť odoslaná e-mailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný.  

Kontaktné adresy pre doručovanie a odosielanie emailov sú: 

za Objednávateľa: riaditel@dtv.sk, 

za Zhotoviteľa: kurnava@mepis.sk 

Rozhodujúci pri určení času doručenia je výpis o odoslaní e-mailu, t.j. čas odoslania. 

Akúkoľvek zmenu v údajoch uvedených v záhlaví tejto Zmluvy sú Zmluvné strany 

povinné bezodkladne si oznámiť. 

 

4. V ostatných otázkach neupravených touto Zmluvou platia predovšetkým ustanovenia 

Obchodného zákonníka,  a ostatné všeobecné záväzné predpisy  Slovenskej republiky. 

Na počítanie lehôt podľa tejto Zmluvy sa  primerane použijú ustanovenia § 122 ods. 2 

a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.  

 

5. Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží Objednávateľ a 

jedno obdrží Zhotoviteľ. 

 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy formou 

dohody prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši 

dohodou, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie 

príslušnému  všeobecnému súdu. 

 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, 

nesprístupnia v prospech tretích osôb, bez písomného súhlasu obidvoch Zmluvných 

strán, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v Zmluve. 
 

8. Ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane neplatné alebo 

neúčinné, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, 
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že takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradia v dobrej viere novým 

ustanovením, ktoré najviac zodpovedá účelu pôvodného ustanovenia Zmluvy. 

 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, Zmluvu si pred jej podpisom 

prečítali, jej obsahu porozumeli, že Zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, 

že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, a nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi nižšie. 

 

 

 

V Bratislave dňa: 21.10.2020   V Bratislave  dňa:  21.10.2020 

 

           Za Objednávateľa   Za Zhotoviteľa: 
 

 

 

 

 

 ……………………...............……........                                 ………………..................………………. 

              Dom tretieho veku                                                       MEPIS HEALTHCARE s.r.o 
              Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,                        Ing. Martin Kurňava 

      riaditeľka                                                                        konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:  

1.Technická špecifikácia 

2. Výkaz výmer 

3. Zoznam subdodávateľov 

4. Výkresy 

 



 

 
 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia 

 
Rámcový popis systému: 
 

• Prízemie: 
V troch miestnostiach pre terapie umiestnená komunikačná jednotka v počte 3 ks. 

 

• Na vrátnici: 
   bude umiestnená Komunikačná jednotka s displejom, server a Ovládací pult 

pagerových jednotiek. 
 

• Pri hlavnom vchode  
bude umiestnená detekčná brána s opticko-akustickou signalizáciou s prepojením do 
systému. 

 

• Hlavná jedáleň: 
bude vybavená komunikačnou jednotkou s dotykovým displejom a integrovaným 
bezdrôtovým modulom. 

 

• 1-4.NP  
Na izbách klientov bude umiestnená Signalizačná jednotka. 
Pri posteliach klientov bude umiestnená Zásuvka volacej šnúry s tlačítkom 
a pripojenou volacou šnúrou. 
Na WC umiestnené tlačítko núdzového volania. 
Nad vchodmi do izieb bude umiestnené signalizačné svetlo. 

 

• 5-11.NP 
Na izbách klientov bude umiestnená komunikačná jednotka. 
Na WC bude umiestnené tlačítko núdzového volania. 
To isté aj v dvojizbových bytových jednotkách. 
Nad vchodmi do izieb bude umiestnené signalizačné svetlo. 

 

• 12.NP 
V miestnosti Malý klub (kaplnka) bude umiestnená komunikačná jednotka. 
V miestnosti Veľký klub bude umiestnená komunikačná jednotka. 
Nad vstupmi bude umiestnené signalizačné svetlo. 
Na chodbe v blízkosti miestností klientov bude umiestnená komunikačná jednotka. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vybavovanie volania klientov bude prebiehať na 1-2-3-4.NP v miestnostiach sestier 
pomocou terminálov personálu. Volanie klientov bude tiež presmerované na všetky 
registrácie personálu v systéme. 
Táto konfigurácia musí byť kedykoľvek upraviteľná a to i na diaľku cez LAN spojenie. 
Jednotlivé terminály musia mať možnosť spojenia (zlučovania) jednotlivých poschodí 
s jasnou vizualizáciou na displeji.  
 
 
Klient bude podľa svojho stavu vybavený bezdrôtovým príveskom s tlačítkom 



 

 
 

s možnosťou privolania pomoci v budove. Pomocou rovnakého prívesku bude tiež 
lokalizovaný pri neautorizovanom odchode z budovy.    
Personál bude vybavený pagerovými jednotkami s príjmom textových správ zo systému 
o vzniku a vybavení volaní vrátane príjmu prednastavených služobných správ. (ovládané 
cez Ovládací pult pagerových jednotiek na vrátnici) 
 
Podrobný popis vrátane technických požiadaviek na technológiu: 

       

Výrobca zariadenia ZPT Vigantice s.r.o.  

Typové označenie zariadenia  Medicall, MDC V04IP  

 
 

Oddiel: Požiadavky na technológiu a spôsob prevedenia inštalácie 

Požiadavky na technológiu a spôsob prevedenia inštalácie Hodnota 
parametra  

 

Vzdialený dohľad a kontrola stavu systému 24 hod./deň – (ON-LINE 
centrálny dozorový  pult, obsluha pultu zabezpečená servisným 
technikom), služba poskytnutá zdarma, minimálne počas 24 
mesiacov záručnej doby 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Dlhodobá archivácia všetkých volaní a vybavení vrátane chybových 
logov, prehliadanie prostredníctvom PC, smartphone a tabletu 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Celková opticko-akustická signalizácia, v súlade s platnými 
technickými normami     

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Podmienkou prevzatia diela je funkčné odovzdanie jednotlivých 
pracovísk, vrátane prezentácie funkčnosti ON-LINE dozorového pultu 

Prehlásenie výrobcu zo 
dňa 10.8.2020 

Možnosť prenosu volania z EPS optická a zvuková signalizácia na 
terminál sestry 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Možnosť rozšírenia o monitoring (alarm) klienta pri opustení 
oddelenia (budovy) 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Možnosť rozšírenia o lokalizáciu mobilného klienta i mimo budovu Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Bezdrôtové prvky musia byť  schválené ako zariadenie s vysokou 
spoľahlivosťou podľa ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-
869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53/EU 
(požaduje sa doložiť prehlásením o zhode a certifikátom) 

Áno, Prehlásenie 

o zhode výrobcu + Test 
report 

Možnosť nastavenia individuálnej hlasitosti pre koncový IP prvok, 
nastavenie úrovne hlasitosti pre každý prvok zvlášť 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 



 

 
 

Požiadavky na technológiu a spôsob prevedenia inštalácie Hodnota 
parametra  

 

Kontrola odpojených jednotiek od systému, notifikácia odpojených 
IP prvkov systému, ako aj prvkov núdzového volania 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Nastavenie ACL pre politiku otvárania dverí Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

API rozhranie na serveri pre výmenu dát s inými IS v rámci objektu Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Implementácia IP kamier do systému Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Systém musí byť riadený z jedného servera pod dohľadom výrobcu 
alebo servisnej organizácie 24hod./deň ON-LINE 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Možnosť pripojenia GSM modulov Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Možnosť pripojenia SIP externých zariadení   Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Software OS Linux, Open St.  alebo ekvivalent – eliminácia licenčných 
poplatkov 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

V prípade poruchy systému - automatické odoslanie emailu 
povereným osobám užívateľa , 24hod/ deň – ON-LINE 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Oddiel II. Logický celok: Terminál personálu IP 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných 
požiadaviek pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

 

1. Požadované funkčné charakteristiky a technické 
(výkonnostné) parametre 

 

1.1. S využitím digitálnych technológií LAN siete – IP komunikácia 
(rozhranie 100BASE, vždy konektor RJ45-female) 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.2. Obojstranné hovorové spojenie medzi sestrou a pacientom Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.3. Hlásenie na zvolené, alebo všetky izby – centrálne hlásenie Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 



 

 
 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných 
požiadaviek pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

 

1.4. LAN pripojenie k sieti – centrálny dohľad nad všetkými 
ústredňami pomocou softwarovej podpory 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.5. Prvky systému, musí byť možné konfigurovať a spravovať z 
centrálneho dohľadu 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.6. Záloha údajov hlavnej ústredne a ich ochrana pri výpadku 
siete 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.7. Prenos hlasitých správ - požiarny rozhlas (prednastavená 
hlasová správa prenášaná na všetky komunikačné prvky 
systému) 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.8. Zobrazenie všetkých prichádzajúcich volaní Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.9. Zobrazenie identifikácie alebo mena klienta Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.10. Možnosť zlučovania a rozpojovania oddelenia do logických 
celkov 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.11. Prehľadný farebný dotykový displej hlavného terminálu, 
veľkosť min. 12 palcov, bez možnosti prepájania s externým 
displejom z dôvodu obmedzenej pracovnej plochy 
obsluhujúceho personálu 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.12. Možnosť uchytenia terminálu na stenu Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.13. Zobrazenie miesta zaregistrovaného personálu  Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Oddiel III. Logický celok: Komunikačná jednotka s displejom IP, bezdrôtová 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných 
požiadaviek pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

1. Všeobecné požiadavky - zobrazenie nasledovných 
informácií: 

 

1.1. - dátum a čas Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.2. - aktuálny sviatok Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 



 

 
 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných 
požiadaviek pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

1.3. - prebiehajúce alarmy Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.4. - displej s režimom  deň alebo  noc Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.5. - nastaviteľný jas Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.6. - identifikácia volajúceho Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2. Požadované funkčné charakteristiky a technické 
(výkonnostné) parametre 

 

2.1. Obojstranné hovorové spojenie Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.2. Prenos centrálneho hlásenia Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.3. Požadujeme tlačidlo vyvolania klientskeho volania ( alarmu) Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.4. Požadujeme tlačidlo registrácie odborného personálu Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.5. Požadujeme tlačidlo pomocného personálu Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.6. Požadujeme tlačidlo vyvolania lekárskeho alarmu ( Blue 
Code) 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.7. Ovládanie elektrických zámkov Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.8. Možnosť doplnenia RFID technológie Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.9. Hlasová navigácia alarmu (systém nahlas a zrozumiteľne 
informuje o vzniku, a mieste volania)  

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.10. Implementácia prijímacieho modulu pre bezdrôtové tlačidla Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 



 

 
 

Oddiel IV. Logický celok: Komunikačná jednotka s dotykovým displejom IP, bezdrôtová 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných 
požiadaviek pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

1. Všeobecné požiadavky - zobrazenie nasledovných 
informácií: 

 

1.1. - dátum a čas Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.2. - aktuálny sviatok Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.3. - prebiehajúce alarmy Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.4. - dotykový displej s režimom  deň alebo  noc Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.5. - nastaviteľný jas Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.6. - identifikácia volajúceho Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2. Požadované funkčné charakteristiky a technické 
(výkonnostné) parametre 

 

2.1. Vyvolanie obojstranné hovorové spojenie s ktorýmkoľvek IP 
prvkom v systéme 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.2. Prenos centrálneho hlásenia Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.3. Požadujeme tlačidlo vyvolania klientskeho volania ( alarmu) Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.4. Požadujeme tlačidlo registrácie odborného personálu Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.5. Požadujeme tlačidlo pomocného personálu Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.6. Požadujeme tlačidlo vyvolania lekárskeho alarmu ( Blue 
Code) 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.7. Ovládanie elektrických zámkov Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 



 

 
 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných 
požiadaviek pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

2.8. Možnosť doplnenia RFID technológie Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.9. Hlasová navigácia alarmu (systém nahlas a zrozumiteľne 
informuje o vzniku, a mieste volania)  

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

2.10. Implementácia prijímacieho modulu pre bezdrôtové tlačidla Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Oddiel V. Logický celok: Signalizačná jednotka IP, bezdrôtová 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných 
požiadaviek pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

1. Všeobecné požiadavky:  

1.1. Požadujeme implementáciu prijímacieho modulu pre 
bezdrôtové tlačidla 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.2 Registrácia pomocného personálu Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.3 Registrácia odborného personálu Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.4 Vyvolanie núdzového alarmu Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.5 Vyvolanie lekárskeho alarmu Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Oddiel VI. Logický celok: Bezdrôtové tlačidlo klienta BTU v prevedení prívesok ma krk 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných požiadaviek 
pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

1. Požadované funkčné charakteristiky a technické (výkonnostné) 
parametre 

 

1.1. Maximálny rozmer  Áno, viď. Technický 
manuál pdf., 

1.2. vodeodolnosť IP 57 Áno, viď. Technický 
manuál pdf., 

1.3. výdrž batérie  Áno, viď. Technický 
manuál pdf., 

1.4. minimálny dosah od prijímača 50 metrov Áno, viď. Technický 
manuál pdf., 



 

 
 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných požiadaviek 
pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

1.5. Požadujeme schválenie prvku ako zariadenie s vysokou 
spoľahlivosťou podľa ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-
869,250MHz) Harm onised standard od Directive 2014/53/EU 
(požadujeme predloženie platného certifikátu) 

Áno, viď. Technický 
manuál pdf., 

Oddiel VII. Logický celok: Tlačidlo núdzového volania IP 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných požiadaviek 
pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

1. Všeobecné požiadavky:  

1.1. Požadujeme konštrukčné prevedenie bez technologických 
spojov z dôvodu jednoduchej dezinfekcie 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Oddiel VIII. Logický celok: Svietidlo IP 5 komorové 

 Všeobecné požiadavky  Hodnota 
parametra 

1.1. Svietidlo IP 5 komorové Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Oddiel IX. Logický celok: Svietidlo smerové IP 5 komorové 

 Všeobecné požiadavky: Hodnota 
parametra  

1.1. Svietidlo smerové IP 5 komorové Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Oddiel X. Logický celok: PoeSwitch modul 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných požiadaviek 
pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

1. Všeobecné požiadavky:  

1.1. min. 8 pozícií Áno, viď. 
Technický 

manuál pdf., 

Oddiel XI. Logický celok: Pagerová ústredňa 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných požiadaviek 
pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

 

1. Požadované funkčné charakteristiky a technické (výkonnostné) 
parametre 

 



 

 
 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných požiadaviek 
pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

 

1.1. Požadujeme možnosť adresného vyslanie správy na pagerové 
jednotky 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.2. Požadujeme rozhranie : RJ-45 pro 10/100Mbps (PoE) Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.3. Požadujeme frekvencie: VHF: 138-4143MHz, 143-151MHz, 151-
159MHz, 159-167MHz and 167-174MHz 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

1.4. Požadujeme frekvencie: UHF: 448-452MHz, 452-456MHz, 456-
460MHz, 460-464MHz and 464-468MHz 

Áno, viď. 
Technický manuál 

pdf., 

Oddiel XII. Logický celok: Pagerová jednotka 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných požiadaviek 
pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

 

1. Požadované funkčné charakteristiky a technické (výkonnostné) 
parametre 

 

1.1. Požadujeme funkčnosť na frekvenciách: VHF: 138-4143MHz, 143-
151MHz, 151-159MHz, 159-167MHz and 167-174MHz 

Áno, viď. 
Technický 

manuál pdf., 

1.2. Požadujeme funkčnosť na frekvenciách: HF: 448-452MHz, 452-
456MHz, 456-460MHz, 460-464MHz and 464-468MHz 

Áno, viď. 
Technický 

manuál pdf., 

1.3. Dvojriadkový displej Áno, viď. 
Technický 

manuál pdf., 

1.4. Kapacita  Áno, viď. 
Technický 

manuál pdf., 

1.5. Tónové a vibračné upozornenia Áno, viď. 
Technický 

manuál pdf., 

Oddiel XIII. Logický celok: Ovládací pult pagerových jednotiek 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných požiadaviek 
pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

1. Požadované funkčné charakteristiky a technické (výkonnostné) 
parametre 

 

 Adresná aktivácia  vyslania  predpripravených správ na pagerové 
jednotky – min. 4 tlačidla (adresy) 

Áno, viď. 
Technický 



 

 
 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných požiadaviek 
pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

manuál pdf., 

 Software histórie volania  Áno, viď. 
Technický 

manuál pdf., 

Oddiel XIV. Logický celok: Detekčná brána – hlavný vchod 

 Podrobná špecifikácia výkonnostných a funkčných požiadaviek 
pre dodávku a montáž 

Hodnota 
parametra  

 

1. Požadované funkčné charakteristiky a technické (výkonnostné) 
parametre 

 

 Detekcia priechodu neschválené osoby s opticko-akustickou 
signalizáciou a prenosu alarmu na  

Áno, viď. 
Technický 

manuál pdf., 

 



 

 

Príloha č. 2: Výkaz výmer 

Položky 

Názov položky Prod. kód Množstvo MJ 

Cena dodávky Cena montáže 

Za jednotku 
[€] bez DPH 

Celkom 
[€] bez 

DPH 

DPH [€] 
(20%) 

Celkom [€] s 
DPH 

Za 
jednotku 

[€] bez 
DPH 

Celkom 
[€] bez 

DPH 

DPH [€] 
(20%) 

Celkom [€] 
s DPH 

Anténa modulu detekčnej brány IP   2 ks 104  208  41,6 249,6  6  12  2,4  14,4  

Bezdrôtové tlačítko účastníka 868 IP na krk   20 ks 91,5  1830  366  2196  5,5  110  22  132  

Komunikačná jednotka bezdrôtová 868 IP   147 ks 203,5  29914,5  5982,9  35897,4  12  1764  352,8  2116,8  

Komunikačná jednotka s dotykovým 
displejom a RFID IP   2 ks 299  598  119,6  717,6  18  36  7,2  43,2  

Modul detekčnej brány IP   1 ks 182,5  182,5  36,5  219  11  11  2,2  13,2  

Napájač 250W 24V IP   13 ks 350,5  4556,5  911,3  5467,8  21  273  54,6  327,6  

Pager textový    3 ks 141,5  424,5  84,9  509,4  8,5  25,5  5,1  30,6  

Pagingová ústredňa   1 ks 1214,5  1214,5  242,9  1457,4  73  73  14,6  87,6  

Signalizačná jednotka bezdrôtová 868 IP   72 ks 125  9000  1800  10800  7,5  540  108  648  

Svietidlo IP   218 ks 20,5  4469  893,8  5362,8  1  218  43,6  261,6  

Svietidlo smerové IP   1 ks 39  39  7,8  46,8  2,5  2,5  0,5  3  

Switch modul ZPT (RJ45) IP   56 ks 52,5  2940  588  3528  3  168  33,6  301,6  

Systémový server VoIP   1 ks 780  780  156  936  47  47  9,4  56,4  

Terminál personálu IP   4 ks 1040,5  4162  832,4  4994,4  62,5  250  50  300  

Tlačítko núdzového volania IP   206 ks 21  4326  865,2  5191,2  1,5  309  61,8  370,8  

Volacia šnúra IP   130 ks 26  3380  676  4056  1,5  195  39  234  

Zásuvka ethernet IP   4 ks 15,5  62  12,4  74,4  1  4  0,8  4,8  

Zásuvka volacej šnúry s tlačítkom IP   130 ks 26  3380  676  4056  1,5  195  39  234  

Celkom           85759,8        5079,6  

              
 
 
 
 
 



 

 

Inštalačný materiál 

Popis Kód Množstvo MJ 

Cena dodávky Cena montáže 

Za jednotku 
[€] bez DPH 

Celkom 
[€] bez 

DPH 

DPH [€] 
(20%) 

Celkom [€] 
s DPH 

Za jednotku 
[€] bez DPH 

Celkom [€] 
bez DPH 

DPH 
[€] 

(20%) 

Celkom 
[€] s DPH 

Hmoždinka 8 mm + montáž   5055 ks 0,1  505,5  101,1  606,6  1,2  6066  1213,2  7279,2  

0,8Instalačný rámik malý   153 ks 0,8  122,4  24,48  146,88  2,8  428,4  85,68  514,08  

Instalačný rámik malý - lišta   199 ks 0,8  159,2  31,84  191,04  4,2  835,8  167,16  1002,96  

Instalačný rámik malý (SIJ)   72 ks 0,8  57,6  11,52  69,12  2,8  201,6  40,32  241,92  

Instalačný rámik malý (ZE)   4 ks 0,8  3,2  0,64  3,84  2,8  11,2  2,24  13,44  

Instalačný rámik malý (ZU ZVST)   130 ks 0,8 104 20,8  124,8  2,8  364  72,8  436,8  

Instalačný rámik stredný - lišta   1 ks 0,9  0,9  0,18  1,08  4,2  4,2  0,84  5,04  

Instalačný rámik stredný (ZLJ)   1 ks 0,9  0,9  0,18  1,08  2,8  2,8  0,56  3,36  

Intalalačný rámik dvojitý (KJ KJD VKJ)   16 ks 2  32  6,4  38,4  2,8  44,8  8,96  53,76  

Kábel UTP 5E LSOH   6050 m 0,7  4235  847  5082  0,8  4840  968  5808  

Konektor RJ45 vrátane premerania   194 ks 0,7  135,8  27,16  162,96  4,2  814,8  162,96  977,76  

Kontrola a otestovanie rozvodného vedenia   1 ks 0  0  0  0  208,5  208,5  41,7  250,2  

Kontrola prevádzky a zaškolenie   1 ks 0  0  0  0  332  332  66,4  398,4  

Krabica KT250   56 ks 21  1176  235,2  1411,2  16,5  924  184,8  1108,8  

Lišta LV 24 x 22 + kryty   1700 m 2,1  3570  714  4284  3,4  5780  1156  6936  

Naprogramovanie a konfigurácia systému   1 ks 0  0  0  0  719  719  143,8  862,8  

Ovládací pult pagerových jednotiek   1 ks 365,5  365,5  73,1  438,6  38  38  7,6  45,6  

SW aktivácia združenej prevádzky   1 ks 170  170  34  204  38  38  7,6  45,6  

SW história volaní   1 ks 593,5  593,5  118,7  712,2  42  42  8,4  50,4  

SW licencia účastníka   74 ks 12,6  932,4  186,48  1118,88  0,8  59,2  11,84  71,04  

Skrutka 3,5x40 + montáž   5055 ks 0,1  505,5  101,1  606,6  0,8  4044  808,8  4852,8  

Záves volacej šnúry   136 ks 1,7  231,2  46,24  277,44  2,8  380,8  76,16  456,96  

Skratovacia prepojka (jumper)   294 ks 0,1  29,4  5,88  35,28  0,1  29,4  5,88  35,28  

Celkom           15516        31450,2  
Cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH                          137805,6 

     



 

 

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 

Obchodné meno alebo názov (meno a 
priezvisko) a adresa pobytu alebo 
sídlosubdodávateľa 

IČO alebo dátum 
narodenia 
subdodávateľa 

Predmet 
subdodávok 

Podiel 
predpokladaných 
subdodávok v %  

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa (meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia)  

     

     

     

     

 
 

 
 


