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ZMLUVA O DIELO 
o o o ., j ZÚO -sprá~ ; 

na inštaláciu rozvodov počítačovej siete, uzavretá podľa § 536 a nás l. Obchodného ~~~ .. : .~~ .... m •• 

1.1 Zhotovitel': 

BROS Computing, s.r.o. 
Zádubnie 169 
01003 Žilina 

1. Zmluvné strany 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Žilina 
č. účtu: ::: '''' QU;'\LL{\()/1 1 ~~ 

IČO: 36734-,/v 
DIČ: 2022315900 

1.2 Objednávatel': 

Mesto Rajec 
Námestie SNP 2/2 
01522 Rajec 
IČO: 00321575 
DIČ: 2020637102 

2.1 

2. Predmet zmluvy: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dodávku a montáž rozvodov počítačovej siete v budove MsÚ Rajec. Túto počítačovú sieť následne aktivuje. 

2.2 
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za zhotovenie diela zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

3. Čas plnenia 

3.1 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 
tejto zmluvy v termíne: 

Začiatok: 21.03.2011 Ukončenie montáže: 30.04.2011 

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia 



nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

3.2 
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia - budova MsÚ Rajec. 

4. Spolupôsobenie objednávatel'a 

4.1 
Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela dodrží všetky bezpečnostné predpisy, pričom mechanickú 
časť inštalácie vykoná v subdodávke a elektronickú osobne. 

4.2 
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení priestorov v pracovných dňoch od 6:00 do 18:00 hod. k prevedeniu montážnych a inštalačných prác, odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutých priestoroch, v zaujatí stanovísk, ktorých potreba vznikne počas realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne 
objednávateľ do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré 
objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu. 

5. Cena a platobné podmienky 

5.1 
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo - inštaláciu rozvodov počítačovej siete je cena, ktorá vychádza z cenovej ponuky je: 

7291,- € Celková cena za dielo 

slovom: Sedemtisícdvestodeväťdesiatjeden EUR. 

Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Zmluvná cena môže byt' odôvodnene upravená na základe zmenených kvantitatívnych, alebo kvalitatívnych parametrov oproti parametrom uvedeným v cenovej ponuke. Cena môže byt' zmenená iba písomným dodatkom k zmluve. 

5.2 
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na 
úhradu vzniknutých nákladov. 

5.3 
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi. 

5.4 
Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí zálohy vo výške 30 %, čo je 2187,- € 



Poskytnutá záloha bude splatná do 7 dní od podpisu tejto zmluvy a bude poskytnutá na základe vystavenia čiastočnej faktúry zo strany zhotoviteľa. 

6. Zodpovednosť závady, záruka 

6.1 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

6.2 
Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6.3 
Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené dodatočným nesprávnym zapojením a nastavením počítačovej siete, jej nesprávnou konfiguráciou a nesprávnym menežmentom zo strany objednávateľa. 

6.4 
Záručná dobaje 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

6.5 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela! bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie. 

7. Zmluvné pokuty 

7.1 
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 
objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

7.2 
Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1 
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

8.2 
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých 
touto zmenou formou dodatku k zmluve. 

8.3 
Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 



8.4 
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. 

V Rajci dňa 21.3.2011 

1.1 Zhotoviteľ: 

BROS Computing, s.r.o. 
Zádubnie 169 
010 03 Žilina 

1.2 Objednávateľ: 

Mesto Rajec 
Námestie SNP 2/2 
01522 Rajec 
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BROS Computing, s.r.o. LAN pre 39PC 
Tel: 0903/606458,0911/262953 

• Dodávatel': BROS Computing, s.r.o. , Zádubnie 169, 01003 Žilina 
IČO: 36734390 
DiČ: 2022315900 A 

Bf\, "ompullng, s.r.o. 
Zádub, ' 4)9 
01003 L 

BRO S Tel.: 0903 \. '<;8 
ICO: 36734390 O., '?31590D 

F1KNE NAKLADY pri fepolÓ9!i LAN~pl;)(lfra ňjijlffu: 

LeGrand - žiab 100x63 pre trasy T1, T2, T3, T4 + rohy, ukončenia, spojky 
-T1 trasa meria 25+2,5+1,5+9+1,5+2,5+5= 47m 
-T2 trasa meria = 25m 
-T3 trasa meria = 25m 
-T4 trasa meria = 23m 
Spolu 120m + 7m na rohy/dorezy + 7m rezerva = 134m x á 11,20 
LeGrand - rohy, ukončenia, spojky 
LeGrand - 2-rámiky RJ45 20ks + 1ks rezerva = 21ks á 4,90 
LeGrand - zásuvky RJ45 
-zásuvka RJ45 FTP CAT6 39ks+1ks rezerva = 40ks á 9,70 

Zlab 20x22 pre rozvody do kancelárií 
- chodbová odbočka 20xO,5m= 10m 
- kancelárie 20x (2, 7m/v+ 1 m/h+4, 7m/h+3m/h) = 20x11 ,4m= 228m (+45m polícia) 
Spolu 238m + 45m = 283m á 0,85 

Switch - 48-portový Managed Layer 2 Fast Ethernet s Dual-pers. 
13.6Gb/s non-blocking switching fabric 
Pružný návrh pre Gigabit medené tak Gigabit fiber spojenie 
Switching Forwarding Rate 10.1 Mp/s 
Wire-speed performance 

MAC and Packet Buffer 
16K MAC záznamov 
32MB Packet zásobník 

UPC pre Switch 

Práce 
- Predrealizačný prieskum a príprava dokumentácie realizácie 
- T1,T2,T3,T4 trasy - inštalácia chodbobých žlabov 120m á 5,-
- prierazy do kancelárií a inštalácia chodbových odbočiek 20ks á 2,-
- Inštalácia rámikov a zásuviek v kanceláriach 20ks á T544,-
- Inštalácia žiab ov v kanceláriach 238m á 1,5 
- Ukončenie žlabov v kanceláriach 20ks á 1,-
- Ukončovacie práce v miestnosti servera 1x á 25,-

Spolu fixná časť cenovej ponuky: 

POHVBLlve NAKIi.AD-Y POar~ , oatu"zap()Jenyeb,penWIK 
Moael: 39PC zaSUVleK I bez zapojenia teletOnov a Kamier 

Kábel FTP ICu drôtltienený 
-T1 : 229/1 x55, 228/2x50, 227/1 x45, 226/2x40 = 280m 
-T2: 236/2x55, 235/2x50, 234/3x45, 233/1x40, 232/3x35 = 490m + 200m polícia = 690m 
-T3: 210/2x45, 211/1x40, 212/2x35, 213/2x30, 214/3x25, 215/1x20, 216/2x30 = 415m 
-T4: 201/3x40, 202/3x35, 203/2x30, 204/2x25 = 335m 
Spolu 1720m + 30m rezerva = 1750m á 0,83 
Path panel pre FTP Cat6 2ks á 115,-
Spojovací materiál/skrutky+hmoždinky (134m+228m)x3= cca 1000ks á 0,1 
Inštalácia káblových rozvodov 1720m á 0,3 
Inicializácia siete, nastavenie šírky pásma a bezp.pravidiel pre jednotlivé Z-RJ45 

Spolu pohyblivá časť cenovej ponuky: 
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