Kúpna zmluva
uzavretá pod la príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č . 513/1991 Zb. v znení neskorších zm ien a
doplnkov (ďalej len .. Obchodný zákonník")
(ĎALEJ LEN "ZMLUVA")

ZMLUVNÉ STRANY
Kupujúci :
Sídlo organizácie:
zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Kontaktná osoba:

Obec Stráňavy
Májová 336, 013 25 Stráňavy
Ing. Jozef Pa pán, starosta
PRIMA Banka a.s.
0289691008/5600
00321613
2020677593
041/500 56 75
Ing. Marián Duchoň
(ďalej

len ,.Kupujúci ")

a
Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Telefón:
Kontaktná osoba:
zapísaná:

DEREON, s.r.o.
Jánošíkova 264
Bc. Peter Kasanický, konatel'
Tatra banka, a.s.
26 28 244 122 l 1100
44896336
2022870036
SK2022870036
041/270 34 34
Bc. Peter Kasanický, konatel'
OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 51705/L
(ďalej

(spoločne ďalej

tiež len

.,účastníci",

len "Predávajúci")

resp. "zmluvné strany")

ÚVODNÉ USTANOVENIE
Táto zmluva upravuje vzájomné právne a obchodné vzťahy zmluvných strán pri dodávke predmetu zm luvy
a na požiadavky na služby bezprostredne spojené s jeho dodávkou, ktoré boli predmetom verejného
obstarávania číslo 2606- WYT, ktorá bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania číslo
22/ 2015. zo dňa 30.01.2015 na predmet zákazky "Informačno-komunikačné vybavenie" realizova nú
v rámci projektu .. česko - Slovensko, spojme sa rýchlo a moderne!" ITMS: 22420320026, financovaného
s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika- česká republika 2007-2013.

Článok l. Všeobecné

ustanovenia
Identifikácia kúpy, cena , termín realizácie
1.1

Identifikácia kúpy
Predmetom plnenia Kúpnej zmluvy je dodanie tovaru a s ním súvusiacich služieb predávajúcim
definované v predloženej cenovej ponuke pre vyššie uvedenú verejnú zákazku, pričom presná
špecifikácia predmetu zmluvy tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

1.1.1

Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje riadne dodať plne funkčný predmet zmluvy v
stanovenom termíne a previesť vlastnícke právo k nemu na kupujúceho a ďalej vykonať činnosti
zmluvou dojednané, ktoré sú nutnou podmienkou pre naplnenie účelu kúpy v tejto zmluve.
Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar prevziať. zaplatiť zmluvnú cenu v stanovenej lehote a po
dobu účinnosti zmluvy poskytovať spoluprácu v zmluvnom alebo nutnom rozsah u.

1.1.2

Záväzok predávajúceho riadne dodať predmet zmluvy sa považuje za splnený dňom obojstranného
podpisu odovzdávacieho protokolu bez akýchkolvek závad v protokole uvedených. Prevedenie
vlastníckeho práva na kupujúceho nastáva dňom odpísania dohodnutej ceny z účtu kupujúceho
v prospech účtu predávajúceho.

1.2

Cena tovaru
Cena za predmet plnenia Kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strá n podla zákona NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/ 1996 Z. z. o cenách a predstavuje:
celkovú čiastku bez DPH:
103200.00 EUR
DPH (20%):
20640,00 EUR
celková zmluvná cena s DPH:
123840,00 EUR
(slovom : jednostodvadsaťosemtisícosemstostyridsať.--eur)

1.2.1

Celková zmluvná cena tovaru zoh radňuje všetky náklady predávajúceho, ako aj ostatné náklady na
činnosti spojené s plnením zmluvného záväzku predávajúceho (clo. dane, poistenie, režijné
náklady, dopravu, zaškolenie obsluhy, inštaláciu).

1.2.2

Akákolvek zmena zmluvnej ceny tova ru podlieha písomnej dohode účastn íkov. Zmluvnú cenu
tovaru je predávajúci oprávnený zmeniť len pri štátom vykonanom všeobecne platnom rozhodnutí o
spôsobe účtovania, zmene cla a DPH.

1.2.3

Detailná špecifikácia ceny podla jednotlivých položiek tvorí prílohu

1.2.4

Predávajúci je povinný predložiť elektronickú verziu (vo formáte MS Excel ako prílohu č . 3)
podrobného rozpočtu, v ktorom bude nacenená každá položka zvlášť, ako aj každú zmenu tohto
rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

1.3
1.3.1

Termín a miesto dodania tovaru
Predmet plnenia Kúpnej zmluvy dodá predávajúci kupujúcemu na miesto: Obec Stráňavy a to
najneskôr: do 30 dní od doručenia objednávky predávajúcemu v listinnej forme, najneskôr však do
15.05.2015). Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci môže realizovať aj čiastkové dodávky
predmetu zmluvy v súlade s prílohou č. 2 tejto zmluvy. pričom musí byť dodržaná celková doba
plnenia v súlade s týmto bodom.

1.3.2

Všetky zmeny termínu stanoveného pre dodanie tovaru predávajúcim a odovzdanie ho kupujúcemu
je možné vykonávať iba písomne vo forme dodatku Zmluvy.

č.

2 tejto zmluvy.

1.3.3

Predávajúci sa zaväzuje riadne dodať tovar a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaistiť
zodpovedajúcu starostlivosť o tento tovar tak, aby nedošlo k jeho poškoden iu a tak prelomeniu
záručných podmienok.

1.3.4

Dodanie predmetu zmluvy bude realizované v zmysle harmonogramu po predchádzajúcom
vzájomnom odsúhlasení presného termínu dodávky (ako i čiastkových ) oboma zmluvnými
stranami.

1.3.5

V prípade nepredvídatelhých okolností vyžadujúcich posun termínu dodávky, môže byť termín
zmenený len na základe písomného súhlasu kupujúceho.

Článok ll. Platobné

podmienky

2.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za dodaný tovar bude fakturovaná po dodan í celého
predmetu zákazky v súlade s prílohou č. 2 tejto zmluvy so splatnosťou 14 dní od dátumu doručenia
vystavenej faktúry kupujúcemu. V prípade, že faktúra nebude spÍňať potrebné náležitosti v zmys le
právnych predpisov a požiadaviek tejto zmluvy, kupujúci má právo neprijať faktúru a požadovať
opätovné vystavenie opravenej faktúry splatnej 14 dní odo dňa jej doručenia kupuJúcemu.
2.2.
Úhrada za realizované plnenia predmetu Kúpnej zmluvy sa uskutoční bezhotovostným
platobným stykom na účet predávajúceho na základe doručenej faktúry, prílohou ktorej
musia byť v bode 2.3 definované dokumenty. Omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry
môže predávajúci postihnúť úrokom vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň
omeškania.
2.3. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti bežné v poctivom obchodnom styku .
Zároveň bude obsahovať nasledovné údaje:
názov projektu: česko - Slovensko, spojme sa rýchlo a moderne!
názov operačného programu: Operačný program
republika- Česká republika 2007-2013

cezhraničnej

spolupráce Slovenská

ITMS kód: 22420320026

Cena predmetu dodávky na faktúre bude detailne rozpísaná po položkách v zmysle prílohy č. 2
a bude tiež obsahovať celkovú sumu plnenia. Prílohou každej faktúry bude dodací list so
špecifikovanými položkami dodávaného tovaru.
Kupujúceho platobná povinnosť sa vždy považuje za splnenú dňom, keď j e príslušná čiastka
odpísaná z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho u peňažného ústavu identifikovaného
v záhlaví zmluvy.

Záručné

3.1

Článok 111.
podmienky a zodpovednosť za vady

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar 24 mesiacov od dátumu odovzdania a prevzatia
konkrétneho tovaru špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Po túto dobu predávajúci zodpovedá kupujúcemu:
- že si tovar uchová bezchybnú akosť, vzhlad a bezporuchovosť
- že bude plne zodpovedať podmienkam tejto zmluvy, platným normám a predpisom
- že tovar bude plne zodpovedať tejto zmluve, jej prílohám

3.2

Záruka sa

nevzťahuje

na nasledujúce skutočnosti:

o na násilné poškodenie tovaru aJ v prípade živelneJ pohromy
o na škody spôsobené v dôsledku nesprávneho užívania zákazníkom alebo treťou osobou,
predovšetkým používaním v rozpore s návodom k používaniu a obsluhe

( na poškodenie výrobného čísla a blomby
c na zjavne mechanicky poškodené zariadenia, a na zariadenia. u ktorých boli vykonané
neprípustné zásahy neautorizovanou organizáciou
::. na

nefunkčnosť dodaných tovarov v prípade nedodržania podmienky pravidelných
servisných kontrol stavu hardwaru a sofrtwaru zo strany kupujúceho

3.2

Predávajúci zodpovedá za zjavné vady a nedorobky, ktoré tovar má v čase jeho odovzdania
kupujúcemu. Tieto vady je kupujÚCi povinný uviesť do preberacieho protokolu a predávajúci je
povinný ich odstrániť. Do okamihu ich odstránenia má kupujúci právo nepodpísať preberací protokol
a nevzniká mu tak povinnosť prevziať faktúru za danú čiastkovú dodávku.

3.3

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov a
vecí poskytnutých kupujúcim a predávajúci ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť alebo na ňu upozornil kupujúceho a ten na ich použití trval.

3.4

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite. rozsahu a parametroch tovaru stanovených v špecifikácii
tovaru, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a platnými predpismi a technickými normami.

3.5

Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 1 hodiny
odnahlásenia závady alebo poruchy.

3.6

Ak sa ukáže, že predmet plnenia je nefunkčný, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. 7

Pokia l' predávajúci nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v poskytnutej záručnej dobe ani po
48 hodinách po nahlásení vady či poruchy od uplatnenia reklamácie, je kupujúci oprávnený si
uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z čiastkovej ceny tovaru
za každý
jeden deň omeškania sa so začatím odstraňovania vád. V takomto prípade je predávajúci povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu kupujúcemu do 10 dní od uplatnenia si zmluvnej pokuty kupujúcim voči
predávajúcemu.

3.8

Pokia l' predávajúci neodstráni reklamovanú vadu v poskytnutej záručnej dobe ani do 15 dní od
uplatnenia reklamácie, je kupujúci oprávnený si uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 5,00% z ceny tovaru. V takomto prípade je predávajúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu
kupujúcemu do 10 dní od uplatnenia si zmluvnej pokuty kupujúcim voči predávajúcemu.

3.9

V prípade, ak z dôvodu závad, ktoré sa vyskytli na dodanom tovare počas plynutia záručnej doby,
bude tovar čo i len čiastočne nefunkčný v súčte viac ako 15 dní (počítajú sa dni od uplatnenia
reklamácie či nahlásenia vady), predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu zlavu z kúpnej ceny
vo výške 10% z dohodnutej celkovej kúpnej ceny za daný predmet dodávky.

3.10

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade, ak dodaný tovar nebude plne funkčný z dôvodu
vyskytnutej hardwarovej závady (počas plynutia záručnej doby) ani siedmy deň od začatia
odstraňovania vád predávajúcim, tak predávajúci sa zaväzuje zaplatiť kupujúcemu dohodnutú
paušálnu náhradu za nefunkčnosť predmetu plnenia vo výške 50 EUR za každý jeden deň
nefunkčnosti predmetu plnenia.

3.11

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ak predávajúci nenanstúpi na servisný zásah v ním
stanovenom čase podla bodu 3.5. tejto zmluvy stanovenom čase, môže si kupujúci uplatniť voči
predávajúcemu sankciu vo výške 100 EUR jednorazovo za každý na hlásený servisný zásah.

3.12 Ak predávajúci neodovzdá kupujúcemu plne funkčný predmet kúpy podla prílohy č. 1 tejto zmluvy
v zmluvne dohodnutom čase plnenia, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu ako náhradu
škody za zmarenú realizáciu projektu vo výške schváleného nenávratného finančného príspevku.

Článok IV.
Odovzdanie a prevzatie tovaru, prechod vlastníctva

4.1.

Kupujúci požaduje plnenie predmetu zmluvy predávajúcim v súlade s licenciou podla zákona č.
4 73/2005 Z. z. (predávajúci je prevádzkovatelom technickej služby podla § 7 ods. 1 zákona č.
4 73/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti - kópia predmetnej licencie tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy).

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Tovar sa považuje za odovzdaný jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím po riadnom
prekontrolovaní a podpisom preberacieho protokolu zo strany kupujúceho bez akýchkolvek závad
v protokole uvedených.
V protokole o odovzdaní bude uvedený spôsob odovzdania , čas , meno zodpovednej osoby za
predávajúceho, meno zodpovednej osoby za kupujúceho. deň a čas realizácie, zoznam
odovzdávaného materiálu, zoznam protokolov, návodov atď.
Ak je predmet zmluvy (resp. jeho časť) riadne dodaný pred dohodnutým termínom, je kupujúci
povinný ho prevziať aj pred týmto termínom, ak bude k tomu predávajúcim písomne (faxom alebo
mailom) vyzvaný aspoň 3 dni pred stanoveným termínom.
K prechodu vlastníckeho práva k hnutel'ným veciam, ktoré tvoria dodávku tovaru, dochádza dňom
odpísania dohodnutej ceny z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. K prechodu
nebezpečia škody na tovare však dochádza dňom odovzdania a prevzatia tovaru, resp. dňom
čiastkového odovzdania a prevzatia.
Článok V. Povinnosti

Kupujúceho
5.1.

Kupujúci sa po dobu platnosti zmluvy zaväzuje zaistiť pripravenosť, to znamená, včas prevziať tovar,
ktorý je predmetom zmluvy a včas uhradiť vystavenú faktúru predávajúceho.
Článok Vl. Povinnosti

Predávajúceho
6.1.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar dodá vždy včas a v kvalite zodpovedajúcej
poctivému obchodnému styku. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v najlepšej kvalite.
Článok VIl. Odstúpenie

od zmluvy
7 .1.

7 .2.

7 .3.
7 .4.
7 .5.

Od zmluvy môže kupujúci odstúpiť iba v prípade, keď predávajúci v dôsledku svojho zavinenia riadne
a včas neplní zmluvné podmienky, keď činnosťou, alebo nečinnosťou predávajúceho vzniká
kupujúcemu škoda, alebo v prípade, že predávajúci vstúpi do likvidácie, prípadne bude na jeho
majetok vyhlásený konkurz.
Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy iba v prípade, keď kupujúci v dôsledku svojho zavinenia riadne
a včas neplní zmluvné podmienky, keď jeho činnosťou alebo nečinnosťou vzniká predávajúcemu
škoda, v prípade že kupujúci vstúpi do likvidácie, prípadne bude na jeho majetok vyhlásený konkurz
a ďalej v prípade, že kupujúci sa oneskoruje so splnením svojich platobných povinností o viac než 30
kalendárnych dní. V prípade kupujúceho oneskorenia so splnením zmluvného záväzku vo veci
platobných povinností, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť najneskôr v deň nasledujúci po uplynutí
písomne poskytnutej náhradnej lehoty. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo predávajúceho
vymáhať svoje pohladávky a prípadne vzniknuté škody.
Prípady obsiahnuté v predchádzajúcich odstavcoch tohto článku sa považujú za podstatné a závažné
porušenie zmluvných podmienok.
Práva a povinnosti účastníkov vyplývajúce z platného odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými
ustanoveniami obecne platnej právnej úpravy.
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného
písomného právneho úkonu druhému účastníkovi.

Článok VIli.
Vyššia moc

8.1.

Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných
záväzkov, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa pokladajú okolnosti, ktoré vznikli

8.2.
8.3.

po uzavretí zmluvy v dôsledku stranami nepredvídatel'ných a neodvrátitel'ných udalostí mimonadnej
povahy, a ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie zmluvných záväzkov účastníkov. Za vyššiu moc
nie sú považované hlavne nepredvídatel'né zmeny ekonomického, finančného alebo menového rázu
a bežné obchodné rizika .
V prípade vyššej moci sa predlžujú lehoty ku splneniu zmluvných záväzkov o dobu, po ktorú budú
účinky a následky vyššej moci trvať.
Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, je povinná o tom najneskôr do 72 hodín po jej
vzniku a do 72 hodín po jej ukončení písomne upovedomiť druhého účastníka zmluvy. Ak nebudú
tieto lehoty dodržané, nemôže sa zmluvný účastník vyššej moci dovolávať.

Platnosť

Článok IX.
zmluvy, záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva nahradzuje všetky
predchádzaJÚCe dohody písomné alebo ústne.
9.2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnými dodatkami podpísanými
oboma zmluvnými stranami. Dodatky zmluvy sa postupne číslujú.
9.3. Právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka v platnom znení.
9.4. Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa obe strany predovšetkým
pokúsia riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú všetky spory, ktoré vyplývajú z tejto
zmluvy alebo v súvislosti s ňou, riešené pod la slovenského hmotného aj procesného práva pred
vecne i miestne príslušným súdom.
9.5. Pokia l' dôjde k zániku niektorej zo zmluvných strán bez likvidácie, prechádzaJÚ všetky práva a
povinnosti zo zmluvy na právneho nástupcu.
9.6. Obe strany sa zaväzuJú považovať zmluvu a všetky informácie prameniace zo súvisiacich činností
účastníkov za dôverné a zaväzujú sa ich všetkými prostriedkami chrániť pred zneužitím.
9.7. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopÍňa zákon
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú
niektoré zákony.
9.8. Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po
2 vyhotoveniach.
9.9. Obaja účastníci prehlasujú. že zmluva je podpísaná podla ich skutočnej a slobodnej vôle, nie v tiesni,
alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia s celým
jej obsahom.
9.10. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými
prácami kedykolvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok, a to
oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovatei'NFP a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný
úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán
auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej
Komisie a Európskeho dvora audítorov. osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené
osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú
9.1.

súčinnosť.
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Prfloha č. 1- ~peclfikkla predmetu zmluvy
Serverové bsť IICT (pre nahrávanie a vysielanie videa, zálohovanie, monitoring)
Server HW pre virtualizované prostredie, min. parametre:
2x CPU ES rady 2600, min. 2,4 GHz, max TOP 11S W, benchmark podla Passmarku min. 13
SOO bodov, 32 GB DDR3 RAM, 2x 2S6 GB 550 disk+ 4x 300GB SAS 1SK RPM disk hotswap,
radič RAID s vlastnou 2GB pamäťou a podporou O, 1, 1+0, S, S+O, OVO RW, 2x hotplug power
supply min 460 W, manažment a vzdialená správa, prevedenie 1- 2U, 3 roky záruka NBD
next business day)
VMWare ESXi verzia S.S l 6.0- Licencia pre Virtualizačné prostredie pre Server HW s
podporou cloud automation, disaster recovery, virtual FS volume grow, OS independence,
reliable a compression memory, podpora pre pridávanie virtuálnych zdrojov (CPU, RAM,
HDD) za behu, snapshot + deduplication, Cisco Discovery Protocol Support, Linux Guest
Graphic Acceleration, inštalácia < 2SO MB disk footprint, advanced memory management+ 3
roky support subscriptions
Windows 2012 Server s licenciou pre 2x CPU, s optimalizáciou pre virtuálne prostredie a
cloud, terminal services+ 10 x TS licencia na užívatera prostredníctvom protokolu RDP a 10 x
CAL services Server pre kamerový systém, stream video a audio a TV vysielanie
Red Hat l Centos Linux verzie 7, Long Term Support (do roku 2024)- Systém pre server s
licenciou pre 2x CPU a 2x virtual host, RPM format balíčkov, kernel3.10, podpora XFS,
Syste mD + 3 roky support subscrlptions
2abezpečenie serverových slulieb- firewall, proxy server, web server, mail server, monitor a
log server, spam filter, secure shell server, DNS server, DHCP server, backup server, file
server
Eset EndPoint antivírová ochrana pre 1S zariadení (server l PC l NTB) a 200 mailboxov + 36
mes. update
Synology Diskstation s možnosťou škálovania, v základe s podporou pre 10x 4TB HDD (24
hod l 30 dní), s podporou virtualizovaného prostredia (iSCSI LUN), SAS diskov, lpičkový
výkon s priepustnosťou cez 2000MB/s a 400 000 IOPS1, 4x 1 Gbps LAN, podpora RAID O, 1,
s, min. DSM S.1 prostredie, Surveillance station pre správu lP kamier, podpora cloud station
a media server s podporou stream videa
Hard disk Western Digital Red 2 TB s variabilnou rýchlosťou ot., optimalizovanou spotrebou,
vhodné do NAS, záruka 3 roky
lnUalačné a konfiguračné práce -tvorba RAID, inštalácia virtuálneho prostredia na HW v
režime disaster recovery, inltalácia, aktualizácia a konfigurácia serverov Windows a linux do
virtuálnych prostredí s podporou migrácie, nastavenie služieb pre RDP, Webserver,
Mailserver + webmail, Proxyserver, Firewall, Spam filter, DNS server, SSH server, File server,
DHCP server, Intranet, programovanie ltartovacích a zálofných skriptov, tvorba
užívaterských účtov, mailboxov a podpory komunikácie SSL a TLS, nastavenie diskového pora
vrátane tvorby zdieraných diskov, nastavenie práv ••• a d'allie nastavenia súvisiace s plnou
funkčnosťou a potrebné pre úspešnú realizáciu cierov projektu
č.lsť IKT (pre spratoVInle vidu •lricu s um.,..ml)
Profi PC- pracovná stanica na strih a spracovanie full HD videa, CPU 8 jadrový min i7, 2,S
GHz /jadro, 16GB RAM, 550 2S6 GB HDD+ stripping RAID 1 TB Western digital Black,
profesionálna grafická karta na strih videa, bluray mechanika, Windows 8.1 Pro+ 1x licencia
l profesionálny software na strih videa Pinacle Studio
HP MFP MS2S, Multifunkčná (Print, copy, sean, fax) farebná laserová tlačiareň vhodná do
audio- video ltúdia, min. 37 str l min., rozlíšenie tlače 1200x1200 dpi, auto duplex, 8"
dotykový displej, ethernet 10/100/1000, optický sean 600 dpi, export do PDF, digitálne
posielanie súborov (podpora SMTP), podpora USB drive, odporúčaná mesačná záťaf až 6 000
strán
Lenovo TP Yoga 14 iS-S200U 2.7GHz 14.0" FHD l PS touch matny UMA 8GB 256GB SSD kblight W8.1Pro- Notebook pre prácu v teréne, 13" -14" LCD, min. CPU 4 jadrá l 2 GHz, 2S6
GB SSD disk, 8GB RAM, video cam, ful HD rozlílenie, Windows 8.1 Pro, kovová chasi, záruka
2 roky
Kancelárske PC s 23" LCD s príslušenstvom, min. CPU 4 jadrá l 2,0 GHz, 8GB RAM, SOO GB
HDD 7 200 ot., OVO RW, klávesnica, myš, Windows 8.1 Pro, záruka 2 roky
APC BackUps, záložný zdroj pre PC so 8 zásuvkami 700VA (min. S minút práce pri výpadku
elektriny)
MS Office 2013 Standard, LibreOffice, VLC, FreeComander, 7-zip, FoxitReade, Eset EndPoint
antivírus, Firefox -Aplikačný SW na spracovanie textu, prezentácií, tabuliek a grafov, XML
import l export, Pivot Charts, práca s PDF, práca so ZIP a RAR, práca s SVG, práca s webom,
poštový klient, file manažér, antivírus s licenciou na 24 mes.
Adobe Suite - balík špecializovaného kreatívneho SW na prácu s videom, grafikou,
multimédiami, knižnica objektov, 3D návrhmi ...
Samsung Smart LED TV 55" Full HD, LAN, Sat, informačné TV na Obecný úrad s informáciami o
obci, autobusoch, akciách ...
Zyxel WiFi dual hotspot 2,4 GHz f 5 GHz +sieť pre návštevníkov a s pripojením na IS
Inštalačné a konfiguračné práce (inštalácia, aktualizácia a nastavenie OS a aplikácií pre
dodané NTB a PC), konfigurácia tlačiarne, práca v sieti
v obd)
•IIIIWin (ore 'IIIBiu
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JTV lP PTZ kamera 2 Mpx Full HD rozlíšenie @25 fps; min. 3,9-85,8 mm; min. 22x zoom, l RC
19.

20.

21.

22.

23.

filter, IR 100m, IP66, 11(10, PoE+ napájanie, 2x Alarm-in, 1x Alarm-out, Svetelná citlivosť
0,05 lux (FAR, F1.6); 0,005 lux (ť::B, F1.6)/0 lux (IR zapnuté), podpora miero SD karta (max. do
32GB), vstavaný ohrievač a ventilátor
JTV lP statická kamera, tubusové prevedenie, Full HD rozlíšenie @30fps, l RC filter, IR aspoň
20m, IP66, l KOS, min. 3,5-12mm variofokálna optika, PoE napájanie, 0,1lux (F1 .2, fa reb.); 0,01
Lux (ČB)/0 Lux (IR za nuté), od ora miero SD karta (max. Do 32GB)
IR reflektor 40W, aspoň 30•uhol prísvetu, napájanie 220V, IP65, minimálne 120 IR LED diód,
dosah minimálne SOm, váha maximálne 1,4kg
SW CGC SBI pre nahrávanie záberov z CCTV, ich aktívnu správu, streamovanie do lokálnej TV
(modul jadro, základné číselníky, neobmedzený počet SW klientov, práca cez web browser, 6
okruhov, mapové rozhranie, funkcia recepcie, možnosť prepojenia na EZS a EPS, kompletné
logovanie a správa logov, podpora mobilných zariadení lOS, Android, možnosť roz~írenia o
dochádzko modul a modul re s rávu návštev, rozšíriteľné licencie re CCTV)
Exteriérový priemyselný switch pre napájanie kamier, lx 100/1000 port, 4x 10/100 port s
podporou PoE+ voliteľne 2x PoE++, aspoň 1x RS485, 2x napájanie, 2x digital IO, vstavaná
prepäťová ochrana aspoň l

kA, prevádzková teplota- 40"C do+ 70"C, event management,

ks

3

ks

3

ks

3

ks

l

ks

6

možnosť

24.

natívneho ovládania kamier cez HTIP/CGI ríkaz
Kabelážny systém kate órie SE (odbočky, pripojenie na existujúcu kabeláž)
Doh ľadové pracovisko- pracovná stanica, procesor so ~tandardizovaným benchmarkom podľa

celok

l

celok

l

služba

1

ks

l

ks

l

ks

1

ks

l

ks

l

ks

l

Passmark aspoň 9500, aspoň 16GB RAM, aspoň 2x2TB HDD, diskrétna grafická karta s VRAM
aspoň 4GB, DVDRW mechanika, čítačka pamäťových kariet, 64 bitový operačný systém

25.

Windows 7 PRO (s možnosťou bezplatného prechodu na Windows 8 Pro 64 bit), 2ks monitory
uhlopriečka aspol\23", Full HD rozlí~nie, doba odozvy maximálne Sms, formát obrazu 16:9, jas
aspoň 250cd/m2, antireflexná úprava displeja, kontrast 5 000 000:1 dynamický, vstupy lxVGA,

lxDVI-D, lxDP, 3xUSB, možnosť sklopenia obrazovky -s• až +30", možnosť vertikálnej
26.

27.
28.

29.

30.

Ucelený videkonferenčný systém pre prepojenie obd, 720p, HD codec, NTSC/PAL, mikrofón,
HDMI, otočná kamera, diaľkový ov ládač
Interaktívna projekcia na prezentáciu, min. 55" dotyková plocha, prepojenie s PC,
data projektor s krátkou pro· ekčnou vzdialenosťou
Videokamera, full HD, vymeniteľný objektív, snímací čip 16 Mpx, Sensor "Exmor APS HD"
CMOS, Sensor Size 23.5 x 15.6 mm, Minimum lllumination 1.7 lux, Shutter Speed 1/24 auto
gain control, auto iris (with 60i), 60Hz Record ing Mode 1080p, Exif Ver. 2.3 kompatibilný,
stabilizátor do 4,5 k
Systém pre vysielanie TV signálu, SD l video vstup: 2x 10-bit BNC samica, podporuje single link
3Gb/s, single link 4:2:2/4:4:4 a dua l link 4:4:4, SDI video výstup: 2x 10-bit BNC samica,
podporuje single link 3Gb/s, single link 4:2:2/4:4:4 a duallink 4:4:4, Podporované video
formáty: 525 NTSC, 625 PAL, 720HD, 1080HD a 2K prepínaterné, Analógové video vstupy:
Kompozit, S-Video, zložky YUV prepínaterné medzi SD a HD, Analógové video výstupy:
Kompozit, 5-Video, zložky YUV prepínaterné medzi SD a HD AES/EBU audio vstup: 2 kanály
nesymetrického AES/EBU digitálneho audia s konverziou vzorkovacej frekvencie AES/EBU
audio výstup: 2 kanály nesymetrického AES/EBU digitálneho audia ,HDMI audio vstup l výstup:
2 kanály, Synchronizácia: Blackburst (genlock) pri SD a TriSync pri HD, Podpora 2K formátov:
2048 x 1556 pri 24fps a 23.98fps naberanie a prehráva nie cez SDi, Konverzia farebného
priestoru: Hardwarovo a realtime, ovládací SW 24 hours/7 days s garanciou v non-stop playing
mode, moderné rozhranie dizajnované pre rozlf~enie až do 2560xl600, podpora formátov
MPEG-2 AVl DV25 and WMV ráca s DTMF tónmi muitichannels.
Prof. mixpult 12 kanálov, celkovo 8 vstupov, 6 mono vstupy 3-pás. EQ, low cut filter, 4 stereo

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

vstupy (prvé 2 s mikro. predzos.) 3-pásm. EQ, 2 stereo výstupy, l x MON, 1 x AUX POST pre
interný FX, phantom, 24-bit FX procesor, výstupný 7-pás. graf. EQ s funkciou FBQ detekcie
s ätne· väzb , vstavané kom resory, USB rozhranie, XENYX predzosilňovače, British EQ.
štúdiové reproduktory aktívne, magnetické tienenie, frekvenčný rozsah: 56 Hz- 22 kHz (+ /2dB), l 'vysokofrekvenčný tweeter (hodváb, neodymiový magnet), 4 'woofer (kevlar),
biamp s výkonom HF: lSW, LF: 30W, Vstupná impedancia: 10 kOhm, kombinovaný

zosilňovač

Switch manažovaterný 24x Gbps RJ45, min. lx 10 Gbps XFP, guest VLAN, switching capacity
144 Gbps, 19" lU
Elektromontážny a pomocný materiál, úchytky, konektory, patch káble a pod.
Zriadenie topológie siete (prepojenie 41okalít- začiatok obce, Obecný úrad, škola, Múzeum,
spolu vzdialenosť cca 4 km cez obec+ lokálne prepojenie 5 ks PC), lP adresácia v súlade so
sieťovou a bezpečnostnou politikou, zváranie optiky, krimpovanie, pripojenie do WAN aLAN,
certifikácia siete na min. l Gb s
19" rozvádzač stojanový so sklenenými dvierkami a cylindrickým zámkom, min.
18U/1000x1000 + príslušenstvo (patch panel s 24x RJ Cat 6A, materiál na uch enie) a montáž
Záložný zdroj line interaktiv do racku pre server a switche s výstupným výkonom min. 2 600 W,
LCD, 2U, sieťová karta pre riadenie cez web l SNMP, inteligentná správa batérie, automatická

ks

l

celok

l

služba

l

Samostatne stojaci

informačný

kiosk s dotykovou vrstvou a priemyselnou 55" obrazovkou, s

38.

rozhraním na pripojenie k internetu na prezentáciu obce, poskytovanie informácii a

39.

komunikáciu, rozmery V/Š/H v mm: cca 1950/750/300, váha cca lOS kg, čierny
Osadenie kiosku, inštalačné a konfiguračné práce, prepojenie kiosku so serverom (cca 200m)
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P.č.

č.

2 - Detailná špecifikácia ceny - položkovitý rozpis ceny

cena

Názov výdavku

DPH

jednotka
1

Serverová časť IKT

2

Aplikačná časť

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

,
15 660,-

l KT

22 080,-

3
4

Interaktívne moderné

19 200,-

5

l KT audio- video

6 240,-

6

Sieť 1

kabeláž

...

5 940,'''

20%

9 300,-

20%

123 840,-

~!~~~;;i~:
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Adresa:
Jánošfkova 264
010 Ol Žilina

DIC: 2022870036
IC DPH: SK2022870036
l lO: 44896336

Peňažný ústav, č.ú.: Tatrabanka a.s., 2628 244 122/1100
IBAN: SK161100 0000 002628244122
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Vložka číslo: 51705/L, Oddiel: Sro.
Císlo živn. reg.: 580-43692

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU

V

ŽILINE

č. p.: LIC-22-17/2013

dňa

V Žiline

16. 7, 2013
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NA PREVÁDZKOVANIE

TECHN"ICKEJ SLUŽBY
č. PT

001422

DEREON, s.r.o.

Obchodné meno

Sídlo práVnickej osoby Žilina
Jánošíkova 264
IČO

PSČ

010 Ol

44 896 336

Rozsah činnosti

projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava

zabe,zpečovactch , systemov
~lebo,
systemov a ~ystemov a zanadem

popl~9h9;vÝ.Ch

umoznuJuctch
sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom
objekte, na chránenom mteste alebo v tch okolí
Platnosť licencie

~
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