
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26 
Odbor ekonomiky a prevádzky

COMMON ASSE5SMENT 
FRAMCWCWK

VÝZVA

na predkladanie ponúk
na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov

1.Verejný obstarávateľ:

Sídlo organizácie: 
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
e-mail:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR") 
IČO: 30844878
Priemyselná 2,824 73 Bratislava - Ružinov
Ing. Ladislav Králik
+4212 501 14 507
Iadis1av.kralik@nku.gov.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
§ 7 ods. 1 pism. a) zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskoršich predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")

3. Názov predmetu zákazky:
Kontrolná a servisná činnosť ústredne

4. Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služieb

5. Miesto poskytnutia služieb:
NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava - Ružinov,
Expozitúra NKÚ SR Trnava, Kollárova 8,917 01 Trnava,
Expozitúra NKÚ SR Nitra, Jelenecká 49,950 38 Nitra,
Expozitúra NKÚ SR Trenčín, Soblahovská 6688,911 01 Trenčín,
Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica, Horná 57,974 01 Banská Bystrica,
Expozitúra NKÚ SR Žilina, Janka Kráľa 4,, 010 01 Žilina,
Expozitúra NKÚ SR Košice, Komenského 59,040 01 Košice,
Expozitúra NKÚ SR Prešov, Obrancov mieru 6,080 01 Prešov,
Školiace stredisko Bojnice, Opartovská cesta 1266/7,972 01 Bojnice.

6. Výsledok verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o servisnej činnosti pódia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 
Obchodného zákonníka v zneni neskoršich predspisov na obdobie 48 mesiacov.

7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom tejto zákazky je zabezpečovanie servisných zásahov, pozáručnej údržby, pravidelných odborných 
prehliadok, pokládky nových telefónnych káblov a telefónnych zásuviek, rozširovanie a dopĺňanie vybavenia 
telefónnych ústredni verejného obstarávate^ uvedených v Prílohe č. 3. Podrobnejší opis zákazky je uvedený 
v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 875,19 € bez DPH/ 48 mesiacov
V prípade ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným 
obstarávatefom (bez DPH), verejný obstarávateľ má právo túto ponuku neprijať.



9. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií:
32500000-8 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál

10. Zdroj financovania finančných prostriedkov:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarävateľa.

11. Rozdelenie predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku za celý predmet zákazky.

12. Podmienky účasti
Osobné postavenie
Osobné postavenie- § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
podľa písm. e) je oprávnený poskytovať službu.
Minimálne požadovaná úroveň štandardov - § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o 
oprávnení poskytovať službu.
Postačuje predložiť obyčajnú kópiu uvedeného dokladu (dokladov). V prípade predloženia ponuky prostredníctvom 
e - mailu je možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken).

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
13.1. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ceny s DPH.
13.2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu s DPH. Podrobnejšie informácie sú 
uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2.

14. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2020 do 09:00 hod.

15. Miesto na predloženie ponúk
Ponuka môže byť predložená osobne, poštou alebo kuriérom na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava 
alebo e-mailom na adresu ladislav.kralik@nku.qov.sk V prípade, že ponuka bude doručená osobne, poštou alebo 
kuriérom bude predložená v zalepenej obálke a označená heslom: „ÚSTREDŇA - NEOTVÁRAŤ“. Variantné riešenie 
sa nepripúšťa. Pri osobnom doručení pracovná doba verejného obstarävateľa je 9:00 až 14:00 hod.

16. Obsah ponuky
Ponuka uchádzača musi obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a šidlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, e-mail, webová 

stránka, bankové spojenie, čislo účtu a pod.),
-doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 tejto výzvy 

na predkladanie ponúk,
- návrti uchádzača na plnenie kritérií Príloha č. 1 a Príloha č. 2,
- podpísaný návrh rámcovej zmluvy štatutárnym zástupcom spoločnosti s prílohami (Príloha č. 4).

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Slovenský jazyk.

18. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky:
Nepožaduje sa

19. Ďalšie informácie
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku 
u verejného obstarävateľa.
Verejný obstarávateľ úspešného uchádzača bude kontaktovať e-mailom ihneď po vyhodnotení.
Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou Ing. Ladislav Králik, e-mail: ladislav.kralik@nku.gov.sk

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
09.12.2020



21. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy: 
Príloha č.1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
Príloha č.2: Cennik služieb a tovarov 
Príloha č. 3 Zoznam telefónnych ústredni 
Príloha č.4: Návrh Zmluvy

Mg r. Ľubica Gazdova 
generálna riaditeľka 

kancelárie predsedu NKÚ SR





Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK

1. Obchodné meno uchádzača..................................................................
2. Sídlo a miesto podnikania uchádzača:...................................................
3. Názov predmetu zákazky: Kontrolná a servisná činnosť ústredne
4. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených uchádzačom:

Popis Cena celkom bez DPH Cena celkom s DPH

Všeobecný cennik prác a 
služieb

Hardwear-Analógové 
a digitálne rozširujúce karty 

PBX

Telefóny-Analógové a 
digitálne rozširujúce karty 

PBX

Cena za celý predmet 
zákazky

Dátum:

meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej 
konať za uchádzača



Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk

I. A ) VŠEOBECNÝ CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB

Druh práce, služby Merná
jednotka

Počet Cena
bez
DPH

Cena 
s DPH

SZ001 Montážne práce hodina 1
SZ002 Nepredvídané práce, prekážky 

pri práci, ostatné demontážne 
práce, prekládka ústredne

hodina 1

SZ003 Inštalácia, parametrizácia, 
nastavenie systému, 

programovanie ústredne

hodina 1

OPR Disktrétna oprava prvkov PBX 
(MPR, rozš.karty,zdroj,..)

hodina 1

DOPRB
a

Dopravné náklady Bratislava ks 1

DOPRT
a

Dopravné náklady Trnava ks 1

DOPRN
i

Dopravné náklady Nitra ks 1

DOPRT
r

Dopravné náklady Trenčín ks 1

DOPRB
B

Dopravné náklady Banská 
Bystrica

ks 1

DOPRZi Dopravné náklady Žilina ks 1
DOPRK
0

Dopravné náklady Košice ks 1

DOPRP
r

Dopravné náklady Prešov ks 1

DOPRB
0

Dopravné náklady Bojnice ks 1

DUDR1 Minúta spojenia pri diaľkovej 
údržbe

min 1

SOP01 Pravidelná kvartálna odborná 
prehliadka systému

ks 1

Cena celkom za práce/služby

2. B) ANALÓGOVÉ A DIGITÁLNE ROZŠIRUJÚCE KARTY PBX

Hardwear Merná
jednotka

Počet Cena
bez
DPH

Cena 
s DPH

KX-
TDA017
1

Rozširujúca karta o 8 
digitálnych klapiek KX-TDA200

ks 1

KX-
TDA017
2

Rozširujúca karta o 16 
digitálnych klapiek KX-TDA200

ks 1

KX-
TDA017
3

Rozširujúca karta o 8 
analógových klapiek KX- 

TDA200

ks 1



KX-
TDA017
4

Rozširujúca karta o 16 
analógových klapiek KX- 

TDA200

ks ” 1

KX-
TDA028
4

Rozširujúca karta o 4 x ISDN 
KX-TDA200

ks 1

KX-
TDA018
0

Rozširujúca karta o 8 x CO KX- 
TDA200

ks 1

KX-
TDE010
1

Karta IPCMPR pre povýšenie 
systémov KX-TDA200 na KX- 
TDE200 (IP technológia.... )

ks 1

KX-
TDA317
4

Rozširujúca karta o 8 
analógových klapiek KX- 

TDA15/30

ks 1

KX-
TDA318
0

Rozširujúca karta o 4 TP linky 
KX-TDA15/30

ks 1

KX-
NS5173

Rozširujúca karta o 8 
analógových klapiek KX- 

NS500

ks 1

KX-
NS5174

Rozširujúca karta o 16 
analógových klapiek KX- 

NS500

ks 1

KX-
NS5171

Rozširujúca karta o 8 
digitálnych klapiek KX-NS500

ks 1

XX-
NS5110

DSP Procesor ks 1

Cena celkom za Hardwear

3 C ) ANALÓGOVÉDIGITÁLNÉ A IP SYSTÉMOVÉ / TELEFÓNY

Telefón Merná
jednotka

Počet Cena
bez
DPH

Cena 
s DPH

XX-
DT521

Systémový digitálny telefón 
basic

ks 1

XX-
DT543

Systémový digitálny telefón ks 1

XX-
NT551

IP systémový telefón basic ks 1

XX-
NT553

IP systémový telefón ks 1

Snúrový
tel.

Analógový telefón základný ks 1

Dect
telefón

Bezšnúrový Dect telefón ks 1

Cena celkom za Telefón







Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY - Zoznam telefónnych ústrední k 1.12.2020

BRATISLAVA Panasonic KX-TDA200

TRNAVA Panasonic KX-TDA30

NITRA Panasonic KX-TD1232 ( prenájom )

ŽILINA Panasonic KX-TDA30

PREŠOV
I Panasonic KX-NS500

B.BYSTRICA Panasonic KX-TD816

TRENČÍN Panasonic KX-TDA30

KOŠICE Panasonic KX-TD816

BOJNICE Panasonic KX-FT67CE





Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie ponúk

Zmluva o poskytovaní 
služieb

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník zneni neskoršich predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Šidlo: Priemyselná 2, 824 73Bratislava 26
V zastúpení: Ing. Karol Mitrik, predseda
IČO: 30844878
DIČ: 2020815665
IČDPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32,810 05 Bratislava
Čisloúčtu: 7000060603/8180
IBAN: SK 41 8180 0000 0070 0006 0603
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

(ďalej len „objednávateľ)

Dodávateľ:
Šidlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:.
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v Obchodnom registri 
(ďalej len „dodávateľ)

Článok II.
Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečovanie servisných zásahov, pozáručnej údržby, pravidelných 
odborných prehliadok, pokládky nových telefónnych káblov a telefónnych zásuviek, rozširovanie 
a dopĺňanie vybavenia telefónnych ústredni objednávateľa.

2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je:
NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava - Ružinov,
Expozitúra NKÚ SR Trnava, Kollárova 8,917 01 Trnava.
Expozitúra NKÚ SR Nitra, Jelenecká 49,950 38 Nitra,
Expozitúra NKÚ SR Trenčín, Soblahovská 6688,911 01 Trenčín,
Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica, Horná 57,974 01 Banská Bystrica,
Expozitúra NKÚ SR Žilina, Janka Kráía 4,010 01 Žilina,
Expozitúra NKÚ SR Košice, Komenského 59,040 01 Košice,
Expozitúra NKÚ SR Prešov, Obrancov mieru 6,080 01 Prešov,
Školiace stredisko NKÚ SR, Opatovská cesta 1266,972 01 Bojnice



3. Dodávateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zabezpečiť a vykonať opravu a servis podľa bodu 1. tohto 
článku pre objednávateľa tak, ako je upravené v ustanoveniach tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje 
zaplatiť za poskytnutú službu dohodnutú cenu za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Článok III.
Cena predmetu zmluvy

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách vzneni neskorších predpisov. Súpis materiálu a súpis prác je uvedený 
v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Cena predmetu zmluvy pozostáva z ceny práce a ceny nutného servisného materiálu štandardne 
používaných položiek pre opravu a servis telefónnych ústrední.

3. V prípade potreby poskytovania aj iných ďalších opráv a nutného servisného materiálu nezahrnutého v 
prílohe č. 1 k tejto zmluve, pri oceňovaní dodávateľ vychádza z aktuálneho cenníka, ktorý je k dispozícii 
v sídle dodávateľa. V takomto prípade je dodávateľ povinný pred uskutočnením opravy a použitia 
nevyhnutného servisného materiálu odsúhlasiť cenovú kalkuláciu objednávky s 
objednávateľom. Až po odsúhlasení takejto objednávky môže dodávateľ pristúpiť k realizácii prác.

4. Celková predpokladaná cena za celý predmet zmluvy počas trvania tejto zmluvy je maximálne 
....................  € bez DPH.

5. Zmena ceny jednotlivých položiek uvedených v prílohe k tejto zmluve je prípustná iba v prípade 
zmeny právnej úpravy DPH a iných legislatívnych zmien, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú výšku ceny.

6. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi finančný preddavok.

Článok IV.

Platobné podmienky
1. Objednávateľovi vzniká povinnosť na zaplatenie ceny po vykonaní opravy alebo zabezpečení servisu 

telefónnych ústredni, vrátane dodávky servisného materiálu v zmysle čl. V. tejto zmluvy.

2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu predmetu zmluvy dodávateľovi na základe faktúry za opravu 
a servis. Súčasťou faktúry je objednávka objednávateľa, súpis vykonaných prác a súpis použitého 
materiálu potvrdený objednávateľom. Faktúra musí byť vystavená v súlade s prílohou k tejto zmluve alebo 
v prípade potreby podľa čl. III. bodu 3. tejto zmluvy.

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť faktúru, ktorá je nesprávna, 
neúplná, alebo nebude mať náležitosti daňového dokladu. Dodávateľ je povinný faktúru opraviť alebo 
vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu 
odo dňa doručenia novej alebo opravenej faktúry

4. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.



Článok V.

Podmienky plnenia
1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy vždy na základe písomnej objednávky 

objednávateľa.
2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať opravu a servis telefónnych ústrední najneskôr do 48 hodín odo 

dňa prijatia záväznej objednávky.

3. Dodávateľ môže objednávateľa v odôvodnenom prípade ( napríklad vzhľadom na zložitosť priebehu 
opravy) požiadať o predĺženie lehoty na poskytnutie služby o 3 dni. Dni pracovného voľna a pokoja sa 

do tejto lehoty nezapočítavajú. Dodávateľ je povinný počínať si pri vykonávaní opráv a servisu tak, aby 
boli poskytnuté v čo najkratšom čase.

4. Dodávateľ je povinný odstrániť všetok odpad vzniknutý jeho činnosťou a bude s ním nakladať v zmysle 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

5. Objednávateľ je povinný vykonané práce a ich rozsah pri preberaní skontrolovať, od dodávateľa ich 
prevziať a prevzatie potvrdiť dodávateľovi na príslušnom doklade (protokol, pracovný výkaz, dodací list a 
pod.).

článok VI.

Zodpovednosť za vady
1. Záručná doba na predmet plnenia tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 

odovzdaním a prevzatím vykonaných opráv a servisu objednávateľom.

2. Objednávateľ je povinný písomne reklamovať prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného 
odkladu po ich zistení.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je povinný v prípade reklamácie zabezpečiť odstránenie 
vád v lehote 7 pracovných dni odo dňa doručenia reklamácie poskytovateľov i na vlastné náklady.

Článok Vil.

Zmluvné sankcie
1. Objednávateľ má právo účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý aj začatý deň 

omeškania s termínom dohodnutým podľa čl. V. bodu 2 tejto zmluvy a čl. VI. bodu 3 tejto zmluvy.

2. Dodávateľ má právo účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy 
za každý aj začatý deň omeškania s termínom dohodnutým podľa čl. IV. bodu 4 tejto zmluvy.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné ukončiť na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Zmluvné 

strany môžu tento zmluvný vzťah ukončiť aj písomnou výpoveďou, ktorej účinky nastanú prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.



2. Všetky právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov, podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami.
4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

5. Platnosť zmluvy zaniká uplynutím 48 mesiacov alebo vyčerpaním finančného plnenia vo výške....... €
bez DPH.

6. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých po dve obdrži každá zmluvná strana.

7. Zmluvné strany prehlasujú že si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju p o tvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

v Bratisiave dňa.................... v

za objednávateľa za dodávateľa

Ing. Karol Mitrik 
predseda



Príloha á.1 k zmluve

1. A) VŠEOBECNÝ CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB

Druh práce, služby Merná jednotka Počet Cena bez 
DPH

Cena 
s DPH

SZ00I Montážne práce hodina 1
SZ002 Nepredvídané práce, prekážky pri práci, 

ostatné demontážne práce, prekládka 
ústredne

hodina 1

SZ003 Inštalácia, parametrizácia, nastavenie 
systému, programovanie ústredne

hodina 1

OPR Disktrétna oprava prvkov PBX (MPR, 
rozš.karty,zdroj,..)

hodina 1

DOPRBa Dopravné náklady Bratislava ks 1
DOPRTa Dopravné náklady Tmava ks 1
DOPRNi Dopravné náklady Nitra ks 1
DOPRTr Dopravné náklady Trenčín ks I
DOPRBB Dopravné náklady Banská Bystrica ks I
DOPRZi Dopravné náklady Žilina ks 1
DOPRKo Dopravné náklady Košice ks I
DOPRPr Dopravné náklady Prešov ks 1
DOPRBo Dopravné náklady Bojnice ks 1
DVDR1 Minúta spojenia pri diaľkovej údržbe min 1
SOPOI Pravidelná kvartálna odborná prehliadka 

systému
ks 1

Cena celkom za práce/služby

2. B ) ANALÓGOVÉ A DIGITÁLNÉ ROZŠIRUJÚCE KARTY PBX

Hardwer Merná jednotka Počet Cena bez 
DPH

Cena 
s DPH

KX-TDA017I Rozširujúca karta o 8 digitálnych klapiek 
KX-TDA200

ks 1

KX-TDA0172 Rozširujúca karta o 16 digitálnych klapiek 
KX-TDA200

ks 1

KX-TDA0173 Rozširujúca karta o 8 analógových 
klapiek KX-TDA200

ks 1

KX-TDA0I74 Rozširujúca karta o 16 analógových 
klapiek KX-TDA200

ks 1

KX-TDA0284 Rozširujúca karta o 4 x ISDN KX- 
TDA200

ks 1

KX-TDA0Í80 Rozširujúca karta o 8 x CO KX-TDA200 ks 1
KX-TDE0101 Karta IPCMPR pre povýšenie systémov 

KX-TDA200 na KX-TDE200 (IP 
technológia,....)

ks 1

KX-TDA3I74 Rozširujúca karta o 8 analógových klapiek 
KX-TDA 15/30

ks 1

KX-TDA3180 Rozširujúca karta o 4 TP linky KX- 
TDA 15/30

ks 1



KX-NS5173 Rozširujúca karta o 8 analógových 
klapiek KX-NS500

ks 1

KX-NS5I74 Rozširujúca karta o 16 analógových 
klapiek KX-NS500

ks 1

KX-NS5171 Rozširujúca karta o 8 digitálnych klapiek 
KX-NS500

ks 1

KX-NS51I0 DSP Procesor ks 1

Cena celkom za Hardwer

3. C ) ANALÓGOVÉ / DIGITÁLNÉ A IP SYSTÉMOVÉ t TELEFÓNY
Telefón Merná jednotka Počet Cena bez 

DPH
Cena 

s DPH
KX-DT52Í Systémový digitálny telefón basic ks 1
KX-DT543 Systémový digitálny telefón ks 1
KX-NT551 IP systémový telefón basic ks 1
KX-NT553 IP systémový telefón ks 1
Šnúrový lei. Analógový telefón základný ks 1
Ded telefón Bezšnúrový Dect telefón ks 1

Cena celkom za Telefón

1. V prípade vyžiadania servisného zásahu v lehote kratšej ako 24 hodin a po riadnej pracovnej dobe sa cena servisného 
zásahu navyšuje koeficientom 1,35.

2. V prípade vyžiadania servisného zásahu v dňoch pracovného pokoja, pracovného voľna a sviatkov sa cena servisného 
zásahu navyšuje koeficientom 1,5.

3. Koeficient navýšenia sa bude uplatňovať len na ceny služieb a výkonov podľa prílohy č. 1., nie na dodávaný HW a SW.
4. Ak dôjde k technickej poruche na zariadení, resp. prvkoch zariadenia, na ktoré sa vzťahuje záručná lehota, vykonávateľ 

vykoná opravu bezplatne.
5. Ak dôjde k technickej poruche na zariadení, resp. prvkoch zariadenia po záručnej lehote, vykonávateľ toto zariadenie 

dodá a nainštaluje v cene materiálu s uplatnením poskytovaných zliav.
6. Za vykonanú opravu na základe vyzvania užívateľa systému, budú fakturované skutočné náklady nutné k odstráneniu 

vzniknutej závady.


