KÚPNA ZMLUVA č. 110401

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
Predávajúci:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

ViaNet, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
Ing. Peter Polačko, konateľom spoločnosti
36607673
2022184703
SK2022184703
ČSOB, a.s pobočka Košice
4003600552/7500

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 18167/V

Kupujúci:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo
účtu:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2
824 73 Bratislava
Dr. h. c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom
30844878
Štátna pokladnica
7000060603/8180

Článok I. Predmet zmluvy
1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu zariadenia videokonferenčnej techniky v rozsahu
podrobnej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 (ďalej len „predmet zmluvy") a používateľskej,
administrátorskej a prevádzkovej dokumentácie k nej (viď výnos č. 312/2010 Z.z.), a kupujúci sa
zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

2.

Súčasťou predmetu dodávky je aj inštalácia a sprevádzkovanie zariadení videokonferenčnej
techniky.

3.

Predávajúci berie na vedomie, že cena predmetu zmluvy bude hradená z finančných prostriedkov
štátneho rozpočtu.

4.

Pre účely tejto zmluvy sa dodaním predmetu zmluvy rozumie dodávka zariadení
videokonferenčnej techniky ich inštalácia a sprevádzkovanie ako aj dodanie ďalších zariadení.
Podrobný popis je uvedený v prílohe č. 1.
Článok II. Kúpna cena a platobné podmienky

1.

Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení na
kúpnej cene vo výške 25 005,00 € (slovom: dvadsaťpäťtisicpäť eur) vrátane DPH vo výške
30 006,00 € (slovom: tridsaťtisícšesť eur). Cenová špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 k tejto
zmluve.

2.

Dohodnutá cena zahrňuje všetky poplatky a dane súvisiace s dodaním predmetu zmluvy, vrátane
inštalácie, sprevádzkovania a dodávky do miesta určenia.
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3.

Kúpnu cenu je kupujúci povinný uhradiť na základe faktúry predávajúceho, súčasťou ktorej bude
kupujúcim potvrdený dodací list.

4.

Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne dňom prevzatia predmetu zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
6.

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, je kupujúci oprávnený vrátiť faktúru
predávajúcemu na doplnenie alebo opravu. V tomto prípade začne splatnosť faktúry plynúť odo
dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

7.

V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť
voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania.
Článok III. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne do 8 týždňov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy.
2.

Predávajúci splní záväzok dodať predmet zmluvy po odskúšaní základných funkcií predmetu
zmluvy povereným zástupcom kupujúceho, ktorý potvrdí prevzatie predmetu dodávky na
dodacom liste predávajúceho. Kupujúci je oprávnený nepotvrdiť dodací list v prípade, ak predmet
zmluvy nebol dodaný riadne a bez vád.

3.

Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu všetky potrebné dokumenty a závažné
informácie, požadované pre včasnú realizáciu zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje za obojstranne
odsúhlasených bezpečnostných opatrení vytvoriť pre vybraných pracovníkov predávajúceho
prístup do počítačovej siete kupujúceho za účelom vykonania činností v súvislosti s inštaláciou,
nastavovaním parametrov alebo odstraňovaním zistených chýb a vád na predmete zmluvy.

4.

Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť pre predávajúceho podmienky pre dodávku, inštaláciu a
sprevádzkovanie predmetu zmluvy. V rámci tejto povinnosti kupujúci zabezpečí vstup pre
pracovníkov predávajúceho na miesta plnenia, v ktorých sa má predmet zmluvy dodať a
inštalovať.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia bude sídlo kupujúceho a sídla jeho expozitúr:
Expozitúra Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov,
Expozitúra Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava,
Expozitúra Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava.

6.

V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy, je predávajúci povinný zaplatiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Zaplatením
zmluvnej pokuty nezaniká právo kupujúceho na náhradu škody spôsobenej omeškaním
predávajúceho.

7.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy riadnym prevzatím v zmysle bodu 2
tohto článku.
Článok IV. Záruka, záručný a pozáručný servis

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na predmet zmluvy záruku v trvaní dvoch rokov odo dňa
podpísania dodacieho listu kupujúcim.
2.

Kupujúci je povinný nahlásiť vady predmetu zmluvy predávajúcemu písomne, e- mailom alebo
telefonicky bezodkladne po ich zistení. V oznámení uvedie ako sa vady prejavujú.

3.

Predávajúci sa zaväzuje reklamované vady odstrániť u kupujúceho do 2 pracovných dní od ich
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nahlásenia. Nahlásiť vady je možné nasledovným spôsobom:
Telefonicky na telefónnom čísle:
a) Servis: +421 907 633 233, alebo
b) Ing. Pavel Štefanko: +421 915 755 375, alebo
c) Ing. Peter Šoltés: +421 905 349 422, alebo
d) Ing. Peter Polačko: +421 907 760 222,
e) e-mailom na adrese: info@vianet.sk
f) Osobne v čase od 8:00 do 16:00 hod na adrese: ViaNet, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice
g) Poštou na adrese: ViaNet, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice
V prípade, ak reklamovaná vada vyžaduje výmenu vadného dielu, zmluvné strany sa dohodli na
odstránení vady do 7 pracovných dní.
4.

Pozáručný servis zabezpečí predávajúci na základe objednávok kupujúceho za úhradu podľa
cien aktuálneho cenníka predávajúceho.

5.

Záruka poskytnutá predávajúcim sa nevzťahuje na prípady, pri ktorých došlo k poškodeniu
predmetu zmluvy neodborným zásahom zo strany kupujúceho alebo tretích osôb.
Článok V. Záverečné ustanovenia

1.

Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len na základe písomnej a obojstrannej dohody
zmluvných strán vo forme dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží
predávajúci a dve vyhotovenia obdrží kupujúci.

3.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsah je im jasný a zrozumiteľný a na
znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

4. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1 a č. 2.
5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
V Bratislave, dňa
Kupujúci:

Ing. Peter Polačko
konateľ spoločnosti

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
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Príloha č. 1 Zmluvy Podrobný popis (špecifikácia) jednotlivého tovaru
Video komunikačný systém na expozitúrach :
Systém bude integrovaný na mobilnom stojane s kolieskami, spolu so 47" (120cm) LCD TV s
podporou rozlíšení až do 1920 x 1080 bodov a spolu s 2.1 kanálový DVD systém domáceho kina s
výkonom 440W. Navrhovaný videokonferenčný systé LifeSize Express 220 podporuje komunikáciu až
do vysokého rozlíšenia 1920x1080 bodov, 30 snímkou za sekundu (ďalej len „1080p30"). Zároveň v
závislosti od šírky prenosového pásma podporuje prenos aj obrazu v nižšom rozlíšení. Systém vyberá
automaticky podľa šírky prenosového pásma z viac ako 50 možných rozlíšení.
Navrhovaný systém LifeSize Express 220 poskytuje požadované technické parametre systému :
Obsahuje komponenty:
LifeSize Express 220 kodek
High Definition PTZ kameru Lifesize Camera 200
LifeSize MicPod mikrofón
IR bezdrôtová diaľkový ovládač
Napájači zdroj
Kabeláž
Komunikácia:
H.323, SIP
128Kbps-4.0Mbps
Rozhranie 1xRJ-45 sieťový LAN (10/100 Mbps)
Rozhranie 1xRJ-45 pre pripojenie a komunikáciu LifeSize Phone mikrofónu (s podporou PoE) alebo
pre pripojenie LifeSize Networker (s podporou PoE) (nie sú v ponuke zahrnuté)
1x3.5mm Mic In pre pripojenie mikrofónov LifeSize MicPod
Podpora viacerých HD zobrazovacích displayov:
Akýkoľvek display s vysokým rozlíšením 1920 x 1080 bodov (ďalej HD) podporujúci HDMI alebo DVI-I
vstup
High Definition (HD) 1080p30/720p60 PTZ kamera LifeSize Camera 200 :
Širokouhlá šošovka so zoom s 70 stupňovým zorným polom,
4x Optický zoom
Automatický focus (zaostrenie) /Automatické ovládanie zosilnenia
10 kamerových prednastavení (presets) (lokálnej a vzdialenej kamery)
Štandardný HDMI kábel
Video špecifikácia/ Video rozlíšenia :
Maximálne rozlíšenia pri pomere strán 16:9. Všetky rozlíšenia progresívne skenovanie. Všetky
rozlíšenia pri 30 snímkoch za sekundu okrem 60 snímkového rozlíšenia, kde je zvlášť uvedené.
384Kbps (912x512 bodov) DVD rozlíšenia
512Kbps (1024x576 bodov)
768Kbps(1280x720 bodov) vysoké rozlíšenia (HD)
1.1 Mbps (1280x720 bodov s 60 snímkami za sekundu) (HD)
1 JMbps a vyššie (1920x1080 bodov) (Full HD)
Video štandardy:
H.261, H.263, H.263+, H.264 a H.239 zhodný s podporou pre duálne live video toky v móde :
1080p30a720p5
720p60 a 720p5
720p30 a 720p30
Video vstupy (2 vstupov):
1 x HD Video In (1080p30/720p30)
1 x DVI-I In (HDMI/VGA podpora)
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Video výstupy (2 výstupy):
2 x HD Digital Video Out (1080p30/720p60)
H D audio:
Jeden vše-smerový LifeSize MicPod 100Hz - 16kHz,
Mute tlačítko
Napájaný z kodeku priamo cez kábel
Audio vlastnosti:
HD audio
GIPS NetEQ zakrytie straty paketov
Full duplex pre prirodzenú konverzáciu
Potláčania echa (ozveny)
Automatické riadenie zosilnenia
Automatická redukcia šumov
Možnosť volaní trojcestného audio hovoru
Pripojenie MicPod alebo Dual MicPod mikrofónu (voliteľne)
Audio štandardy:
G.711, G.722, G.722.1 (Polycom© Siren14TM), G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC
Audio vstupy (5 vstupov) :
1x Line In (L+R) (3.5mm)
1 x Mic In - dva kanály (3.5mm)
1 x RJ-45 (LifeSize Phone) (voliteľne)
1 x HD Video In
1 x DVI-I In
Audio výstupy (4 výstupy):
1x Line Out / slúchadlá (L+R)
1 x RJ-45 (LifeSize Phone) (voliteľne)
2 x HD Video Out
Iné podporované štandardy:
H.221, H.224, H.225, H.231, H.241, H.242, H.245, H.281, BONDING (ISO13871) via LifeSize
Networker, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833
Užívateľské rozhranie a vlastnosti:
Kontext citlivé užívateľské rozhranie
Grafické užívateľské rozhranie manažovania hovorov
Podpora viacerých jazykov
"Nerušiť" mód
Stream / Nahrávanie (v spolupráci s LifeSize Video Center):
Nahrávanie / Stream mimo hovoru
Nahrávanie / Stream bod-bod alebo viac-bodových hovorov
Zaznamenanie všetkých účastníkov
Jedným tlačítkom, ad-hoc nahrávanie
Indikátor nahrávania
Bezpečnosť a šifrovanie hovorov:
Administrátorská a užívateľská úroveň hesla
SNMP bezpečnostné upozornenia
Možnosť vypnúť HTTP, SSH a Telnet služby
H.235 (AES) šifrovanie hovorov vrátane striktného súhlasu
TLS/SRTP podpora
IEEE 802.1x podpora
Kensíngton Security Slot
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Inteligentné sieťové vlastnosti:
Adaptívne riedenie pohybu (AMC) vrátane dopredu korekcia chýb (Forward Error Correction) (FEC)
NAT/Firewall Traversal (H.460/SIP)
IPv4 a IPv6 podpora
Automatická detekcia prenosového pásma
ISDN podpora cez LifeSize Networker (voliteľne)
Adresár a telefónny zoznam :
Až do 1000 lokálne uložených záznamov
Ulož, uzamkni, vymaž, vytoč zoznam
Notifikácia zameškania hovoru
Automatické vyhľadávanie v zozname
LDAP podpora / H.350 zhodný
Podpora zoznamu stretnutí
Manažment systému:
Tzv. "Out of box" kompletné možnosti nastavenia cez web rozhranie a manažment
SNMP
Možnosť zálohy a obnovy
JPEG snímka cez web rozhranie
Napájanie:
AC 100-240V, 50-60 Hz, 2.5Acez externý napájači zdroj
Prevádzkové prostredie:
Prevádzková teplota : 0 C - 40 C
Prevádzková vlhkosť : 15% - 85%, nekondenzujúc
Skladovacia teplota : -20 C - 60 C
Skladovacia vlhkosť : 10% - 90%, nekondenzujúc
Rozmery kodeku:
Šírka: 288mm (141.34")
Hĺbka: 187,5mm (7.38")
Výška: 41.3mm (1.63")
Váha: 1.29 Kg ( 2.84lbs)
Regulačné číslo modelu LifeSize Express 220 = LFZ-018
Navrhované ozvučenie LG HT44S DVD domáce kino :
Domáce kino so satelitnými reproduktormi, prehráva: CD, CD-R/RW, DVD, DVD + -R/RW, DVD + R
Double Layer, WMA, JPEG, CDG, DivX s podporou českých titulkov (srs, sub, smi, txt). O skvelý
zvuk sa starajú audio efekty Dolby Digital a Bass Blast.
Základné údaje:
Typ výrobku :
Počet kanálov :
Typ reproduktora :
RMS výstupný výkon - Celkový výkon :
RMS výstupný výkon - Predný reproduktor:
RMS výstupný výkon - Subwoofer:

135

Zvuk:
Zvukový efekt - Dolby Digital:
Zvukový efekt - VSM :
Prirodzený ekvalizer:
Automatický ekvalizer:

DVD domáce kino
2.1 Ch
Parabola
440 W
Wx2
170 W
Áno
Áno
Áno
Áno
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Obraz :
Progresívne skenovanie :
Prevzorkovanie na 1080p :

Áno
Áno

Prehrávanie formátov diskov (DVD domáce kino) :
DVD, CD / CD-R / CD-RW, MP3, DVD-R /-RW (video režim), DVD / DVD+R /+RW, DVD / DVD-R /RW, DVD+R /+RW, WMA/ JPEG, CDG, DivX
Vybavenie :
HDMI SIMPLINK:
HDAVSync:
Funkcia USB - USB Plus :
Jednoduché vytváranie MP3 na USB :
Automatické tlmenie displeja :

Ano
Áno
Áno
Áno
Áno

Pripojiteľnosť:
Komponetný :
USB:
Portable in :
HDMI vstup / výstup :
Scart:
AUX in :
Optický vstup / výstup :
Kompozitný :

Áno
Áno
Áno
Nie /Áno
Áno
Áno
Áno / Nie
Áno

Napájanie:
Spotreba energie :
Spotreba energie v pohotovostnom stave (stanby):

55 W
menej ako 0,08 W

Rozmery šírka x výška x hĺbka (mm) :
Hlavná jednotka :
Predný reproduktor:
Subwoofer:
Rozmery krabice (mm) :

360x62,5x312,3
125x245x125
190x0385x278
472 x 479 x 393

Hmotnosť:
Hlavná jednotka :

2,8kg

Navrhované zobrazenie 47" (120cm) LG Full HD LCD TV :
Full HD LCD TV s integrovaným DVB-T tunerom, uhlopriečka: 120 cm, rozlíšenie: 1920x1080 bodov,
Dynamický kontrast: 60.000:1, odozva: 4ms, obrazový procesor XD Engine, zosilňovač DTV signálu,
podpora 24p, technológia Smart energy saving ( ÚSPORA ENERGIE s možnosťou VYPNÚ OBRAZ),
sprievodca obrazovým nastavením - Picture Wizard II, ideálne AV nastavenie obrazu pre ŠPORT,
FILMY a HRY, reproduktory ladené pánom Markom Levinsonom, Infinite Sound (priestorový zvuk),
Clear Voice II, AVL - auto. úroveň hlasitosti, SimpLink - ovládanie všetkých AV zariadení jedným
diaľkovým ovládaním (propoj. HDMI), nové grafické menu s jednoduchým ovládaním, české /
slovenské menu.
Základné údaje:
Týp displeja :
Veľkosť obrazovky (inch) :
Veľkosť obrazovky (cm):

Full HD LCD TV
47
120

Obraz:
Rozlíšenie (pixel) :
Jas (cd/m2) :
Typ BLU (podsvietenie) :

1920x1080 (Full HD)
500
CCFL
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Dynamický stupeň kontrastu :
Pozorovací uhol (v stupňoch):
Doba odozvy (MPRT) :
Regulácia farieb WCC (Wide Color Control) :
Rozlíšenie Full HD :

60,000:1
178/178
4 ms
Áno
Áno

Video:
Nastaviteľný pomer strán :
Nastavenie obrazu pre pokročilých :

8 režimov (16:9/4:3/14:9)
Áno

Zvuk:
Reproduktor:
Výkon reproduktorov:
Reproduktorový systém :
Dolby Digital dekodér:
Systém priestorového zvuku (Surround systém)
Funkcia Čistý hlas II (Clear Voice II):
Ladenie Markom Levinsonom :

Skryté reproduktory
10W+10W
4 reproduktory
Áno
SRS
Áno
Áno

Rozhrania (bočný panel) :
Výstup pre slúchadlá :
AV vstup :
HDMI/HDCP vstup :

Áno(1)
Áno(1)
Áno(1)

Rozhrania (zadný panel):
RF vstup :
Komponentný vstup (Y, Pb, Pr) + Audio :
HDMI/HDCP vstup :
Plný Scart:
RGB vstup (D-sub 15pinový) - PC :
Digitálny audio výstup :
PC audio vstup :
RS-232C (servis + ovládanie):

Áno
Áno
Áno(1)
Áno(1)
Áno(1)
Optický
Áno(1)
Áno(1)

Napájanie:
Spotreba :

260W

Rozmery a hmotnosť:
Hmotnosť (bez stojanu) (kg):
Hmotnosť (vrátane stojanu) (kg):
Rozmery (bez stojanu) ŠxVxH (mm):
Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH (mm) :

19,7
22
1140,6x722,9x99
1140,6x784,8x337,4

Univerzálny stojan na kolieskach :
Univerzálny adaptér zavesenie LCD / plazmu
Možnosť pridať police
Všetky káble sú vedené vnútrom nohy stojana
Držiak videokamery
Inteqrácia s existujúcim dataprojektorom Epson EB-W8 :
Kábel VGA/HDMI cca 25m
Držiak na dataprojektor (integrácia s existujúcim dataprojektorom Epson EB- W8)
Silová kabeláž
Audio kabeláž
Stenová lišta
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Inštalácia a zaškolenie :
V navrhovanej cene inštalácie sú zahrnuté všetky náklady na :
Dopravu na miesto inštalácie
Samotná inštalácia, nastavenie, oživenie a uvedenie do prevádzky
Zaškolenie obsluhy
Kabeláž
Drobný inštalačný materiál
Predĺžená záruka s rozšírenou servisnou podporou :
V navrhovanej cene rozšírenej záruky po dobu 2 rokov sú zahrnuté všetky náklady na :
2-ročná záruka na mieste
Softvérové update a upgrade (úpravy / opravy a prechod na vyššiu verziu)
Oprava formou zrýchlenej výmeny video konferenčných systémov s odoslaním nového dielu zo
skladu LifeSize Holandsko v nasledujúci deň po dni nahlásenia vady formou vyplnenej RMA správy
výrobcu
Telefonická podpora v čase pracovných dní od 8:00 -16:00 hod
Inštalačný materiál a príslušenstvo :
Stropný držiak na projektor STELL
Silová kabeláž H05W-F 3x1,5, 25m
Stenová lišta, 25m
HDMI M/M, 25m, štandardný kábel
VGA, M/M, 25m kábel
VGA a HDMI prepojovací kábel, 5m
Zásuvka na stenu s video konektormi (HDMI a VGA)
OnSite inštalácia kabeláže, líšt a príslušenstva

Predávajúci:

Ing. Peter Polačko
konateľ spoločnosti

Kupujúci:

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
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Príloha č. 2 zmluvy Položkový rozpis ceny
Názov

položky

Cena za

kus

bez DPH
Videokonferencia

Prešov

8

Videokonferencia

Trnava

Videokonferencia

Bratislava

Počet
kusov

3 3 5 , 0 0 €i

Cena spolu i Cena spolu
bez DPH
z DPH
8 335,00 €

10 002,00 €

8 335,00 €

8 335,00 €

10 002,00 €

8 335,00 €

8 335,00 €

10 002,00 €!

Celkom ! 25 005,00 €

V Košiciach, dňa ..

V Bratislave, dňa

Predávajúci:

Kupujúci:

Ing. Peter Polačko
konateľ spoločnosti

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

d)
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i í!

30 006,00 €

