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Zmluva o dielo

uzatvorená poóra ust. § 53ô a nasl. zákona c 513/1991 zb Obchodný zákonník v platnom znení medzi

1. Kancelária Rady pre rozpoctovú zodpovednost. Imricha Karva~a l. 813 25 Bratislava
ZastÚpená
ICO
DIC

a

2. HATALAI'i ;I.S., Galvaniho 17/A. 821 04 Bratislava

ZastÚpená
ICO
lé DPH
OIC
C. v obchod.

registri : Spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného sÚdu Bratislava l.
oddiel: Sa. vložka c.:2704/B

/ dalej len" zhotovi tel' " / .

Chtnok l.

Predmet zmluvy

l. Zhotoviter sa zaväzuje \')'konat prc objednávatera jednorazovú dodávku zariadení v rozsahu
podra prílohy c.1 pod názvom .,Teehnick. ..• a cenová špecifik.tcia diela" a následné služby
pre dodávané zariadenia ~pecifikované v prilohe c.2 ..servi,,".í podpora". Prílohy sú
podpísané a schválené zmluvn)'mi stranami a sÚ ncoddcliternou sÚcastou tejto zmluv)' ( dalej
len ..dielo .. ).

2. Objednávater sa zaväzuje zhotovené dielo uvedené v tejto zmluve v ods. 1 tohto clánku
prevziat a zaplatit zhotoviterovi dohodnut)'m spOsobom dohodnutú cenu.

Clánok II.
Z:1viizky zmluvn)'eh strán

A) Zho!ovitel' sa z;I\'iizuje :
l, Zhotovit dielo uvedené v clánku l. ods. I tejto zmluv)' a odovzdat ho dohodnut)'m spôsobom

objednávaterovi do užívania. Zholoviter postupujc pod ra zmluv) medzi zhotoviterom aj
o~iednávaterom a to do 23. 10. 2012. Pokiar stavcbná pripravenost" stavby bráni zhotoviterovi
vo vykonávaní prác. zhotoviter okamžite informuje objednávatcl"a a ZhOlovitd' aj
objednávatel" dohodnÚ zmeny termínu postupu realizácic. Dnom odovzdania diela je deii
podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oprámcll)'mi zástupcami zmlum)'ch slrán.



2. V prípade: ak)'chkorvck neocakávan)ch udalostí. br,1niacich splneniu dohodnutého termínu
odovzdania diela objednávaterovi. ktor) jc uvcdcn) v tomto clÚnku od~. I ("vyššia moc").
bude zhotoviter okamžite: informovaL" o~icdnávatcra. O zacatí ako i pominuti pôsohenia
"vyššej moci" sú zmluvné strany po\ inné sa vzájomne hez meškania infornlO\ at. Oslobodenie
od zodpovednosti za nesplnenie dohodnutého tem1ínu odovzdania dicla trvá po dobu
pôsohcnia "vyššej moci". najviac však jedcn mcsiac. Po upl~ nutí tcjto dob~ sa zmluvne strany
dohodnÚ na dalšom postupc a pripadnc na v/Újomllom odstiIP\.·ní od tejto zmluvy.

3. Zhotoviter dodá dielo. kton~ jc prcdmctom tejto Ill1luv~ v celku. Zmlu\'llc strany sa dohodli.
LC •. vyššou mocou je po'-iar. havária. štr~jk. zemetrasenie. embargo. adll1inistratímc opatrenic
štátu. povodne a také udalosti. ktoré zmluvné strany nemohli za nonnálnych okolností
predvídat a ktor)'m nemohli pri pou'-ití obvykl)'ch prostriedko, a opatreni /ahrÚnit.

4. Poskytnút objcdnávaterovi šhtndanlnú I.:íruku na dielo. ktoré je prcdmetoll1 tejto /lnluvy
24 mesiacov. Dalej bude vykonávat scrvisné /ásahy pre zariadenia CISCO Firewall
ASA5505-SEC-BUN-K9 a switch WS-C2960-48TC-S s ná~tupom do max. 4 hodin
s odstnínením poruchy do max. 8 hodín od nahláscnia zá,ad). ah) hola \ co najväcšej micrc
zabezpcécná dostupnost slulieb. Zmluvne strany sa dohodli. ic servisná lInluva sa uzatvÚra
na dobu 24 mesiacov od platnosti zmluv~ s možnostou prcdíženia poskylllut)'ch ~Iuí:ich.

Servisn)' zásah je potrcbné nahlásiL" ked~ korvck 24hod. denne na tdclonnom císle +421 2
4920 3850 akbo na mobilnom císle .,-421 902 306360. V)'ZVU k \'ykonaniu scrvisného
IÚsahu je povinn)' autorizovaL" do jednej hodin~ od jej telefonického nahlás\"nia /a~laním
\yplneného dokumentu "'llásenic o poruche / Požiadavok na podporu" na:

• faxom na faxove císlo 0214920 3899

• ernailom na adresu hot-servis@alefnula.sk

• zadaním prípadu do ticket system na \\'ehovej stránke \\'\\'\\ .alefnula.sk/go/t icket

B) Ohjcdn:l\'atcl' sa zH\'HlUj{' :
l. Pn'vziat dielo od zholOvitera dohndnut)'m spôsobom u\'l:den)'Ill v t~ilo zmluvc. !\;a prl.'v/atil.'

urcí odborne spôsobilého zamestnanca. ktor~' preverí funkcnost diela a \'šdk) /islené lÚ,ad)
a nedostatky uvedie v preberacom protokole podra clánku III. od~. 4. ktor~ podpíšu obidve
zmlumé stran) a uhradit dohodnutÚ cenu podra clánku III. ods. l tejto zmluvy.

2. Umoinit prístup zamestnancom zhotovitl;ra do lokalít. \' ktor) eh nude realizovaná montÚŽ
lariadení. Zho!Ovitcl" vykoná prvú inštaláciu \ priestnr(\ch Ú:.tredia Národnej Bank~
Slovenska na adrcsc Imricha Karvaša l. 813 25 Bratislava. kde bude V~ kon:í\ at PlJ dobu 24
mesiacov aj scrvisné lásah) pri hardvérov~'ch problémoch prcdmdu zmluvy.

3. Zaobchádzat so zariadeniami diela v sÚlade s návodmi na použitie. pokynmi /h(\tovitera
a labe/pecit podmienky pre správnu prcvád.lku lariadení.

Clánok III.
Dohodnutá cena a spc.sllh úhrady



uplatnená. ak toto oneskorenie bolo spôsobené objednávaterom. T~mlO vsak nie je dotknul~
nárok objednávalera na náhradu škody.

") V prípade omeškania objednávatcl"a s Úhmdou fakturovanej ceny môže zho\Ovild uplatnit
Úrok z omeškania vo v~'ške 0.0 I % 7 neuhracknej fakturovanej ciastky za každ~' (~j7acat~' den
omeškania a objednávater sa v prípade jeho uplatnenia zaväzuje k jej Úhrade. Dohodnuté
sankcie uvedené v 10ml0 clánku musia byt" uplatnené písomne inak sÚ neplatné.

Clánok V.
Závcrccné ustanovcnia

l. Táto zmluva (vrátane jej eventuálnych dodatkov) patrí medzi povinne zverejnované zmluv)
podra uSlanovení § 5a a ~ 2 ods. 2 zákona o prístupe k informáciám (zákona c. 211/2000 Z. z.
\ znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 47a Obcianskeho zákonníka
(zákona C. 4011964 Zb. v znení neskorších predpisov) a ~ I ods. 2 Obchodného zákonníka.
Zhotoviter sÚhlasí so zverejnením tejlo zmluvy (vrátane jej ewnluálnych dodatkov) a filktÚr
zho1Ovitera dorucen~'ch objednávaterovi - vrátane zverejnenia svojich Údajov uveden~'ch \'
tejto zmluve a/alebo vo faktÚrach zhotovitel'a dorucen~'ch objednávalerovi - \ centrálnom
registri zmlÚv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. a to so zverejnením pocas
trvania povinnosti objednávalera podra Š 5a a ~ 5b zákona o prístupe k in lormáciám: lenlo
súhlas možno odvolat len po predchádzajÚcom písomnom sÚhlase objednávatera.

Táto zmluva nadobÚda platnost a je pre zmluvné strany záväzná odo d/ia jej podpísania

oboma zmluvn~'mi stranami alebo oprávnen~'lTIi zástupcami obidvoch zmlu\'l1~'ch strán; ak
zmluvné stran) alebo oprávnení záSlupcovia oboch zmluvn)'eh strán nepodpíšu tÚto zmluvu
v ten istý dei'\. tak rozhodujúci je den neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobÚda Úcinnost
dnom nasledujÚcim po dni jej zverejnenia \ centrálnom registri zmlÚv vedenom lJradom
vlády Slovenskej republik).

3. Menit alebo dopínat" lext tejto zmluvy je možné len formou písomn)'ch dodatkov. ktoré budÚ
platné. ak budú riadne schválené a podpísané oprávnen~'mi zástupcami Lmlu\n~'ch ~trán.

4. Za I.hotovitcl'a je opráv nen~ jednat vo \'l:ciach zmluvn~"ch
technick)'ch

5. Za ohjednávatel'a je oprávnen)' jednat vo veciach zmluvn)'Ch

a vo veciach

6. Táto zmluva je napísaná \ dvoch vyhotovcnia.:h. z k\Or~ch ka>.dá zmluvná strana dostane
jedno vyhotovenie.

7. Neoddelitcrnou súcastou tt:jlo zmluv)' sÚ príloha c.1 - "Tcchnick.} a cenová špecifikácia
diela" a príloha c. 2 - ;·Ser\'isn.í podpor.t"

8. Na znak sÚhlasu s obsahom zmluv)' nasledujÚ podpisy oprávnen~'Ch zástupcov zmluvn~ch
strán.

9. Práva a povinnosti zhotovitera a objedná\'atcra. pokiar nic sÚ stanovené tollla zmluvou. riadia
sa príslusn)'mi ustanoveniami Obchodného 7ákonníka a predpismi s ním sÚvisiaeimi.



V Bratislave, dna 18.10.2012

Zhotovi tel'

V Bratislave, dna 18.10.2012

Objednávatel'



Prfloha C. 1

Technická a cenová špecifikácia diela

, CATAL
jedn.cenamaterialjedn.cenapraca

Popis
m.j,mnozstvomatspolupracaspoluspolu bez DPH

patchcord duplex MM, SC-SC, 20m

ks145,68 €45,68 E O,OOE45,68 €
FXP 25

m150,45 E6,75 E0,40 €6,00 E12,75 €

polica 350

ks218,19 €36,38 €5,OO€10,00 €46,38 E
rozoberanie skladanie pOdlahy, manipulaeia v exist.rackoeh

hod80,00 €O,OOE12,00 €96,00 €96,00 €

Inštalácia a manažment CISCO prvkov

hod60,00 €0,00 €80,00 €480,00 €480,00 €

Aktívne prvky

Firewall CISCO ASA5505-SEC-BUN-K9 ASA 5505 See PlusAppliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

ks1969,99 E969,99 €0,00 €0,00 €969,99 €
SPOLU bez DPH

1 650,80 €
SPOLU s DPH

1 980,96 €



Prfloha t.. 2

Servisná podpora , CATALAN
Popis

m.Lmnozstvo·edn.cenaspolu spolu bez DPH

Servisná podpora

Rotná servisná podpora pre switch WS-C2960-48TC-S
ks2149,99 E299,98 € 299,98 €

Rotná servisná podpora pre firewall ASA5505-SEC-BUN-K9

ks2289,99 €579,98 € 579,98 €

SPOLU bez DPH

879,96 €

SPOLU s DPH
1 055,95 €


