číslo zmluvy objednávatel'a:
číslo zmluvy zhotovitel'a: 001/2011 N5G

ZMlUVA O DlELO
uzavretá podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1
Zmluvné strany

1.1

Objednávatel'

HLAVNÉ MESTO SlOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1,81499 Bratislava
Prevádzka : Gunduličova 10, 811 04 Bratislava
Licencia na prevádzkovanie technickej služby č. PT 000482 vydaná KR PZ v Bratislave
Zastúpená povereným
zamestnancom
: Ing. Peter Magdin - vedúci
Telefón/fax
0902 921 161
IČO
603481
DI Č
2020 372 596
IČ pre DPH
SK 2020 372 596
B.5.
VÚB Bratislava
Číslo účtu
35·68530·112/0200

1.2

Zhotovitel'

NAM Slovakia s.r.o.

Zastúpená
Telefón/fax

Nám.M.R.Štefánika 3, 977 01 BREZNO
Registrovaná na Okresnom súde Banská Bystrica Oddiel : Sro, vložka . 16060/5
Licencia na prevádzkovanie technickej služby vydaná Krajským riaditel'stvom
Policajného zboru v B.Bystrici podl'a zákona č.473/2005 Z.z. o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti Č. PT 000720
Ing.lmrich Pružina - konatel'
048 / 611 22 66
44634477
2022840512
5K 2022 840 512
Československá obchodná banka a.s. pobočka BREZNO
4007519436/7500

IČO
DIČ
IČ pre DPH
B.5.

Číslo účtu

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy medzi objednávatel'om a zhotovitel'om je dodávka a montáž zariadení pre N5G
stráženie objektov a vozidiel na PCO NAM Global podl'a nasledovných bodov:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4.
2.1.5
2.1.6.

Bezplatné zapožičanie PCOCon2 - zariadenie pre prenos GPRS dát
50 Ofo zl'avu na mesačný poplatok za službu NSG Agentúra z 90,00 €/mesiac na 45,00 €/mesiac
Upgrade monitorovacieho softwaru NET-G na verziu 2.1.X
Softwarové moduly lBox ALARM a lBox GUARD
1 kus GPRS komunikátor REGGAE mini GTbz + anténa GSM
1 kus GPRS zariadenie REGGAE alarm GTbz + anténa GSM, ovládací panel RFID tango,

2x RFID čip
2.1.7.2 súpravy Nel 09 na sledovanie vozidiel ONI ( kabeláž,anténa GSM a GPS) + montáž do
osobného vozidla
2.1.8. Zriadenie služby NSG Navigácia, vrátane dodávky a montáže 2 súprav navigácie GARMIN
s dátovým káblom
2.2 Zoznam inštalovaných zariadení a podmienky realizácie sú uvedené v Prílohe č.l

Článok 3
Cena diela
3.1 Akciová cena za
zmluvných strán.

dodávku a inštaláciu zariadení podl'a predmetu zmluvy je stanovená dohodou

3.2 Cena za zhotovenie diela je:

- 399,00 € (bez DPH),
- 478,80 € (s DPH 20%), slovom: štyristosedemdesiatosem €, 80/100

Článok 4
Platobné podmienky
4.1. Objednávatel' uhradí celú akciovú cenu za zhotovenie diela podl'a článku 3 na základe zálohovej faktúry
pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy.
4.2 Ak objednávatel' splní všetky podmienky vykonania diela a zhotovitel' neodovzdá dielo podl'a predmetu
zmluvy, zaplatí zhotovitel' zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v článku 3 za každý deň
z omeškania.
4.3 Ak po uhradení zálohovej faktúry objednávatel'om (podl'a bodu 4.1) do dňa odovzdania diela dojde k
porušeniu zmluvných podmienok objednávatel'om, zhotovitel' si vyhradzuje právo na storno poplatok vo
výš ke 10% z uhradenej sumy.
4.4 Objednávatel' uhradí zhotovitel'ovi prípadné ďalšie preukázatel'ne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v
súvislosti s nedodržaním zmluvných podmienok zo strany objednávatel'a.

Článok S
Čas plnenia
5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné :
5.1.1 Začiatok montáže:
5.1.2 Ukončenie montáže:
5.1.3 Školenie obsluhy:

PCO
Vozidlá
PCO
Vozidlá

dátum

3.11.2011
3.11.2011
4.11.2011
4.11.2011
4.11.2011

čas

10.00 hod.
10.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
8,00 - 16,00 hod .

miesto

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

5.2 Dodržanie času plnenia zo strany zhotovitel'a je závislé od riadneho a včasného spoluposobenia
objednávatel'a a zhotovitel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a
s poskytnutím spoluposobenia nie je zhotovitel' v omeškaní so splnením závazku.

Článok 6
Závazky objednávatel'a
6.1 Objednávatel' sprístupní objekty a vozidlá pre montáž zariadení a v potrebnom rozsahu zabezpečí
spoluprácu svojich pracovníkov s pracovníkmi zhotovitel'a.
6.2 Objednávatel' sa zavazuje zabezpečiť kompetentné osoby ( správca PCO, obsluha PCO ) na zaškolenie
v termíne montáže zariadení.

6.3 Zhotovitel' zabezpečí doporučenú PC zostavu s operačným systémom Windows XP Profesional, so
zálohovaním pri výpadku napájania siete 230V/SOHz (napr. UPS 1000 VA) pre inštaláciu software NET-G
1.BOX Guard.
6.5 Objednávatel' zabezpečí účasť svojho zodpovedného technika alebo správcu PCO počas celej doby
inštalácie zariadení.

Článok 7
Závazky zhotovltel'a
7.1 Zhotovitel' sa zavazuje dodať predmet zmluvy podl'a článku 2 za podmienok dojednaných v tejto zmluve
a dielo vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotovitel' v rámci dodávky zariadení na
základe servisnej zmluvy poskytne objednávatel'ovi technické poradenstvo od dňa odovzdania diela do
užívania. Počas tejto doby je zhotovitel' povinný poskytovať poradenstvo 24 hodín denne počas 7 dní
týždni.
7.2 Zhotovitel' sa zavazuje na základe tejto zmluvy vystaviť faktúru podl'a článku 4.1.

Článok 8
Záručná doba

8.1 Záručná doba na dodávku a montáž zariadenia podl'a predmetu tejto zmluvy je 2 roky a začína plynúť
odo dňa odovzdania diela objednávatel'ovi.
8.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad závady diela, že počas záručnej doby má objednávatel' právo
požadovať a zhotovitel' povinnosť bezplatne odstrániť závady.
8.3 Zhotovitel' sa zavazuje začať s odstraňovaním závady predmetu do 24 hodín od telefonického, faxového
alebo e-mailového uplatnenia reklamácie objednávatel'om a závady odstrániť do 24 hodín pokial' je to
technicky možné.
8.4 V prípade poškodenia zariadení (neodborný zásah, úmyselné poškodenie, porušenie pravidiel obsluhy a
pod.) náklady na opravu hradí ten, čo škodu sposobil alebo objednávatel'.
8.5 Zhotovitel' sa zavazuje vykonávať na dodané zariadenia záručný a pozáručný servis.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

9.1

Meniť alebo dopfňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné,
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

9.2

Pokial' dojde k závažnému porušeni u tejto zmluvy v ktoromkol'vek z článkov, majú právo zmluvné
strany od zmluvy odstúpiť. Medzi závažné porušenia sa považuje nedodržanie bodu 4.1 tejto zmluvy.

9.3

Výpovedná doba je 1 mesiac (počíta sa od dňa písomného doručenia o výpovedi). Bez ohl'adu
na výpoveď tejto zmluvy, bod 8.1 ostáva v platnosti.

9.4

Právo na náhradu škody nie je dotknuté.

9.5

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej
zverejnenia.

9.6

Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, každý s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží
jeden výtlačok.
prílohy:
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V Brezne dňa: 2.11.2011

V Bratislave dňa: 3.11.2011
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Objednávatel'

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Prillli\ciálne ndm. 1
R 14 99 Bratislava
Prevádzk:l Gundu l ičQvn 10

811 OS Bralislava
IČO : 603 481
IČ DPH : SK2020372596

CD

Príloha č. l

Názov

Cena bez DPH

AKCI A 10/ 20 11

NSG stráženie obj ekt ov a vozidiel na

Akcia NSG stráženie
objektov a vozidiel na
PCO obsahuje:

individuálne posúdenie stavu HW
miniprojektu realizácie

pca

DPH 20%

Cena s DPH

399,00 €

79,80 €

478,80 €

1939,76 €

387,95 €

2327,71 €

peo, spracovanie

inštalác(u upgrade NIT G na verziu 2. 1.)(
inštaláciu modulu lBox ALARM
inštaláciu modulu lBox GUARD
Inštaláciu PCOCon2
aktiváciu služby NSG Agentúra 50 službou NSG
i
i
školenie operátorov na obsluhu Illodulov l Bo)( ALAR~1
1 xG ARO
1x GPRS komunikátor mini REGGAE GTbz
lx anténa GS~1 k mini REGGAE GTbz
lx GPRS zariadenie REGGAE alarm GTbz
lx anténa

GS~1

sn ímač

PIR

lx

k REGGAE alarm GTbz

lx ovládací panel RFID tango

2x RFID

čip

aktiváciu služby ONI Sledovanie Plus

2x NCl 09 ( anténa,
..

GS~1 ,

anténa GPS, kabeláž, Kniha

PZ 2

2x anténa GS~1 NCl
2x anténa GPS NCl
2x navigácia GARf'.lIN
2x datový kábel k navigácii

GAR~lIN

2)( montáž Nel 09 s navigáciou GARf\lIN ( do
bného a
r drl . tr' d
prepravné náklady, ubytovanie
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Celkové náklady AKCIE

