ZMLUVA NA DODANIE IKT TECHNOLÓGII
WBI, s.r.o.
Pluhová 50/A
831 03 Bratislava
T: +421 243 410 285
E: info@wbi.sk
W: www.wbi.sk

ZMLUVA NA DODANIE IKT TECHNOLÓGIÍ
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
WBI, s.r.o.
Pluhová 50/A
831 03 Bratislava
T: +421 243 410 285
E: info@wbi.sk
W: www.wbi.sk

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

IMET-AKE s.r.o.

sídlo:

M. Schneidera -Trnavského 2/B, 841 01 Bratislava

IČO:

31341870

kontaktná osoba:

Ing. Jozef Maťas

č. účtu:

2922814261/1100

a

Dodávateľ:

WBI, s.r.o.

sídlo:

Žižkova 42, 811 02 Bratislava

IČO:

35 685 018

DIČ:

2020339431

kontaktná osoba:

Ing. Dita Sirotová, CSc.

č. účtu:

2766389856/0200

sa dohodli na tejto zmluve:

WBI, s.r.o.
Pluhová 50/A
831 03 Bratislava
T: +421 243 410 285
E: info@wbi.sk
W: www.wbi.sk

Článok I
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto kúpnej zmluve zaväzuje dodávateľ dodať objednávateľovi nasledovné
IKT technológie:

Dodávka hardvérového a softvérového vybavenia vnútropodnikovej siete a informačno-komunikačného systému

Predmet zmluvy zahŕňa okrem dodávky vyššie uvedených IKT technológií aj dopravu IKT technológií na miesto dodania podľa
článku III a inštaláciu IKT technológií v mieste dodania.

2. Touto zmluvou na dodanie IKT technológií sa súčasne objednávateľ v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve zaväzuje
zaplatiť dodávateľovi cenu za riadne a včasné dodanie predmetu zmluvy.

3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia zmluvy, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa, podľa
pokynov objednávateľa a na základe podkladov poskytnutých objednávateľom.

4. Dodávateľ dodá predmet zmluvy na vlastné náklady a nebezpečenstvo pri rešpektovaní zákonov, predpisov a noriem platných na
území Slovenskej republiky.

WBI, s.r.o.
Pluhová 50/A
831 03 Bratislava
T: +421 243 410 285
E: info@wbi.sk
W: www.wbi.sk

Článok II
Termín a spôsob dodania predmetu zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín dodania predmetu zmluvy je pre časť A. predmetu zákazky najneskôr do 1 kalendárneho
mesiaca od podpisu tejto zmluvy a pre časť B. predmetu zákazky najneskôr do 4 kalendárnych mesiacov od podpisu tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebné spolupôsobenie pre dodržanie dohodnutého termínu, vrátane
vystavenia alebo obstarania všetkých potrebných splnomocnení pre konanie, pokiaľ si predmet plnenia vyžiada realizovať takéto
konania.

3. Ak objednávateľ nesúhlasí s kvalitou dodávaného tovaru, oznámi to bezodkladne dodávateľovi, pričom dodávateľ je povinný
odstrániť vady tovaru najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania tejto informácie od objednávateľa. Po odstránení vád
objednávateľ podpíše dodací list.

4. Preberacieho konania predmetu zmluvy sa zúčastnia osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán, alebo splnomocnení
zástupcovia zmluvných strán. Výsledkom preberacieho konania bude podpis preberacieho protokolu, v ktorom objednávateľ potvrdí
dodanie predmetu zmluvy v dohodnutom rozsahu.

5. Pri vykonávaní predmetu zmluvy je dodávateľ viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy.

6. Záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi predmet zmluvy sa považuje za splnený, dňom podpísania preberacieho protokolu
podľa ods. 4 tohto článku zmluvy.
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Článok III
Miesto dodania
WBI, s.r.o.
Pluhová 50/A
831 03 Bratislava
T: +421 243 410 285
E: info@wbi.sk
W: www.wbi.sk

1. Miestom dodania a inštalácie zariadení je prevádzka objednávateľa na adrese:
IMET-AKE s.r.o., M. Schneidera -Trnavského 2/B, 841 01 Bratislava.

Článok IV
Cena za predmet zmluvy

1. Cena dodania predmetu zmluvy je stanovená ako cena maximálna vo výške 82 733,32 eur bez DPH ( suma slovom
Osemdesiatdvatisícsedemstotridsaťtri eur Tridsaťdva centov), v členení podľa položiek:

Názov

Cena celkom

DPH

v eurách bez DPH

Cena celkom
v eurách s DPH

Dodávka hardvérového a softvérového vybavenia vnútropodnikovej siete a informačno-komunikačného systému
(podrobný rozpis – Krycie listy tvoria prílohu č.1 a č.2 tejto Zmluvy)

82 733,32

2. Táto cena predmetu zmluvy je pevná a nemenná do 30.12.2014.

16 546,66

99 279,98

Článok V
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne dodávateľovi finančnú zálohu (preddavok).

2. Dodávateľ vystaví faktúru za dodanie technológií bezodkladne po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi v zmysle
preberacieho protokolu. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

Článok VI
Zodpovednosť za vady dodávky a servisné podmienky

1. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku, že dodané technológie spĺňajú všetky technické parametre uvedené v špecifikáciách
technológií.

2. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi na dodaný predmet zmluvy záruku v trvaní dvoch rokov odo dňa prevzatia predmetu
zmluvy v zmysle preberacieho protokolu. Výnimku tvoria PC zostavy a LED monitory, na ktoré dodávateľ poskytuje
objednávateľovi záruku v trvaní 3 rokov odo dňa ich prevzatia v zmysle preberacieho protokolu.
3. Oznámenie vád na predmete zmluvy musí byť urobené bez zbytočného odkladu. Pre zachovanie tejto lehoty stačí oznámenie
telefonicky alebo faxom. Dodávateľ odstráni závady do 24 hodín.

4. Do záručnej doby sa nezapočítava doba opráv, resp. táto sa o dobu opravy predlžuje.
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Článok VII.
Zábezpeka

1. Objednávateľ môže požadovať od dodávateľa, aby v lehote do štrnástich (14.) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy zložil
na účet objednávateľa zábezpeku vo výške 4000,- € (slovom štyritisíc eur).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka bude zložená na účte objednávateľa do dňa uplynutia záručnej doby podľa tejto zmluvy a
musí byť udržiavaná v plnej výške 4000,- € (slovom štyritisíc eur) počas celej doby zloženia. Dodávateľ nemá nárok na vrátenie
zábezpeky do dňa uplynutia záručnej doby.

3. Všetky náklady a poplatky spojené so zábezpekou znáša dodávateľ.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka bude slúžiť na zabezpečenie povinnosti dodávateľa na zaplatenie zmluvných pokút,
nárokov na náhradu škody ako aj akýchkoľvek ďalších povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

5. Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú zábezpeku v prípade nesplnenia akejkoľvek povinnosti dodávateľa z tejto zmluvy, a to
vo výške škody spôsobenej objednávateľovi porušením povinnosti dodávateľa a/alebo vo výške zmluvnej pokuty zabezpečujúcej
splnenie povinnosti dodávateľa vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo vo výške akejkoľvek pohľadávky dodávateľa voči
objednávateľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.

6. Použitie zábezpeky podľa bodu tohto článku je objednávateľa povinný písomne oznámiť dodávateľovi.
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Článok VIII
Sankcie

1. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.

2. Ak dodávateľ nedodrží termín dodania predmetu zmluvy, zaplatí objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z hodnoty
dodávky za každý deň omeškania.

3. Ak dodávateľ odstúpi od tejto zmluvy, pričom si objednávateľ plní všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,00% z hodnoty dodávky.

Článok IX
Ostatné dojednania

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť pri inštalácii a spúšťaní technológií.

2. Objednávateľ pri výkone inštalačných prác vykoná pracovníkom dodávateľa poučenie o dodržiavaní pravidiel BOZP a PO na
pracovisku.

3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať údržbu na technológiách a software na základe objednávky zo strany objednávateľa a za vopred
dohodnutých podmienok, uvedených v objednávke.
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4. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2232022012301 uzatvorenej medzi
objednávateľom a poskytovateľom – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a to oprávnenými osobami v zmysle
príslušných článkov Všeobecných zmluvných podmienok k uvedenej Zmluve ako aj poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a dodávateľ dva rovnopisy.

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Prílohy:

1. Krycí list - Dodávka hardvérového a softvérového vybavenia vnútropodnikovej siete
2. Krycí list - Dodávka a inštalácia informačno-komunikačného systému

V Bratislave, dňa ......................

V Bratislave, dňa ............................

................................................

...............................................

Objednávateľ

Dodávateľ
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Príloha: 1. Krycí list - Dodávka hardvérového a softvérového vybavenia
vnútropodnikovej siete
WBI, s.r.o.
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Por.č.

1.

2.

Názov položky

PC stanica

HP ProDesk 400 SFF Intel Core i5-4570, 500GB HDD 7200 SATA

Parameter:

Špecifikácia:

CPU
Dátové úložisko

Intel® Core™ i5‐4570 (3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá)

RAM
Video adaptér
Audio

4GB DDR3, 2 sloty DIMM

Optická mechanika
Komunikácia
Porty/sloty
Rozširujúce sloty
Periférie
Prevedenie

DVD +/‐RW, Slim SATA SuperMulti DVD writer

Jednotková
cena v EUR

Celkom
cena v
EUR

M. j.

Množstvo

ks

14,00

472,03 €

6 608,42 €

ks

14,00

103,32 €

1 446,48 €

HDD 500 GB, 7200 rpm, SATA 6.0 Gb / s, SMART IV, 3.5 ",
Integrovaný s DVI výstupom
integrovaný zvukový adaptér

Operačný systém
Záručná doba

Integrovaný 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
6 zásuviek USB 2.0, 2 x USB 3.0
3x PCI-Express x 1 slot, 1x PCI-Express x 16 slot, 1x mini PCI slot
Klávesnica, 2-tlačidlová optická myš s kolieskom USB
Veľkosť vo formáte Microtower
Predinštalovaný OEM 64 bit operačný systém Microsoft Windows 7
Professional v slovenskej lokalizácii
36 mesiacov u zákazníka

LED monitor

BenQ VA LCD LED GW2265HM 21,5"

Parameter:

Špecifikácia:

Veľkosť / typ

21,5" s LED podsvietením

3.

Rozlíšenie

1920x1080 pri 60Hz

Jas
Kontrast
Uhly viditeľnosti
H/V
Odozva
Konektory
Záručná doba

250 cd/m2
3000:1 statický
178o horizontálne, 178o vertikálne
5ms
1x HDMI, 1x DVI-D, 1x VGA
36 mesiacov u zákazníka

Notebook

HP ProBook 650 i5-4200M

Parameter:

Navrhovaná špecifikácia:

CPU

2,5 GHz základná frekvencia, dvojjadrový

Dátové úložisko

HDD 500 GB, SATA 7200rpm

RAM
Video adaptér

4 GB (1 x 4 GB) DDR3 1600 MHz

Optická mechanika
Komunikácia
Porty/sloty
Rozširujúce sloty

DVD +/‐RW

Operačný systém
Periférie
Záručná doba

4.
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ks

5,00

806,96 €

4 034,80 €

ks

19,00

191,63 €

3 640,97 €

15,6" Full HD 1920 x 1080 s LED podsvietením, matný
Integrovaný 100BASE-TX/1000BASE-T
4 zásuvky USB 3.0
1xdisplay port, čítačka kariet
Predinštalovaný OEM 64 bit operačný systém Microsoft Windows 7
Professional v slovenskej lokalizácii
Klávesnice s odolnosťou proti poliatiu, s numerickou časťou, myš
36 mesiacov u zákazníka

Aplikačný softvér pre 14 ks PC staníc a 5 ks Notebookov Office pre podnikateľov
PKC SK 2013
Parameter:
Navrhovaná špecifikácia:
Špeciálne upravený pre podnikateľov Microsoft Office pre
podnikateľov PKC SK 2013 (textový editor, tabuľkový procesor,
softvér
softvér na tvorbu elektronických prezentácií, poštový klient a digitálny
poznámkový blok) OEM

5.

Softvér pre vzdialené pripojenie pre 19 užívateľov RDS WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012
Parameter:
Navrhovaná špecifikácia:
1. Softvér umožňujúci vzdialené pripojenie
Mailový softvér
WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL User CAL pre
19 užívateľov

ks

19,00

114,35 €

2 172,65 €

Celkom:

17 903,32 €

DPH:

3 580,66 €

Celkom s
DPH:

21 483,98 €

Ing. Dita Sirotová, CSc.

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha: 2. Krycí list - Dodávka a inštalácia informačno-komunikačného
systému

Por.č.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Názov položky
Licencia - legislatívny pack
Licencia – funkčnosť riešení
Implementácia systému
z toho:
Prípravná fáza- Kick-off v spoločnosti
Analytická fáza – analýza riešenia
Systémové práce – nastavenie prostredia
Merge funkčností a priprava databázy - vývoj
Merge funkčností a priprava databázy - testovanie
Upgrade pre spoločnosť – ostrá migrácia systému
Školenie používateľov - zmeny vo verzií- nastavenie
prevádzkového systému
Školenie používateľov - zmeny vo verzií- školenie
Dohľad pri spustení systému
Implementácia výrobného modulu
z toho:
Príprava projektu - Kick-off v spoločnostiI
Analýza a návrh riešenia - školenie ovládania systému
Analýza a návrh riešenia – analýza riešenia
Analýza a návrh riešenia – návrh riešenia
Vývoj a merge funkčností - vývoj a interné testovanie
Vývoj a merge funkčností –
nastavenie systému pre záverečný test
Implementácia a migrácia dát
Školenie koncových používateľov - nastavenie prevádzkového
systému

Merná
jednotka

Množstvo

Jednotková
cena

ks
ks

1,0
1,0

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

3,0
24,5
7,5
406,0
52,0
46,0

60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €

3 700 €
1 800 €
- €
- €
180 €
1 470 €
450 €
24 360 €
3 120 €
2 760 €

hod.

8,0

60 €

480 €

hod.
hod.

26,0
57,0

60 €
70 €

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

3,0
4,0
8,0
21,0
96,0

60 €
60 €
60 €
60 €
60 €

1 560 €
3 990 €
- €
- €
180 €
240 €
480 €
1 260 €
5 760 €

hod.

32,0

60 €

1 920 €

hod.

32,0

60 €

1 920 €

hod.

4,0

60 €

240 €

3 700 €
1 800 €

Celkom
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9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

Školenie koncových používateľov - školenie a testov.
koncových užívateľov
Nasadenie a testovacia prevádzka – akceptačný priechod
Nasadenie a testovacia prevádzka - dohľad pri testovacej
prevádzke
Nasadenie a testovacia prevádzka - dohľad pri ostrej
prevádzke
Dohľad po zavedení systému

hod.

28,0

60 €

1 680 €

hod.

4,0

60 €

240 €

hod.

40,0

60 €

2 400 €

hod.

40,0

60 €

2 400 €

hod.

32,0

70 €
Celkom:

2 240 €
64 830,00 €

DPH:

12 966,00 €

Celkom s
DPH:

77 796,00 €

Ing. Dita Sirotová, CSc.

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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