
Z m l u v a n a dodávku riešenia 
č . M T _ 2 0 i 4 _ 0 5 3 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva") 

1.1 Objednávateľ: 

ZMLUVNÉ S T R A N Y 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
SWIFT: 
Zastúpený: 
Zástupca oprávnený 
rokovať vo 
veciach zmluvných a 
technických: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky 
Župné námestie 13 
814 90 Bratislava 
00165581 
2020850102 
Štátna pokladnica 
SK2481800000007000061200 
SPSRSKBA 
Ing. Jozef Kaffka, riaditeľ kancelárie predsedníčky 
a správy súdu 

Ing. Jozef Kaffka 

(ďalej len „objednávateľ") 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
SWIFT: 
Zastúpený: 
Osoby zodpovedné za 
realizáciu: 
Registračný súd: 

MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. 
Ilkovičova 6276, 842 16 Bratislava 
35 952 962 
2022061305 
SK2022061305 
Všeobecná úverová banka, a.s., 
SK1202000000002843081856 
SUBASKBX 
Ing. Michal Világi, konateľ 
Ing. Ján Ulický, technický riaditeľ 
Jakub Kochan, projektový manažér 
v Obchodnom registri SR Bratislava I , oddiel SRO, číslo 
zápisu 37402/B 

(ďalej len „zhotoviteľ") 

(ďalej spolu len „zmluvné strany") 

ŕ/ 



2 P R E D M E T Z M L U V Y 

2.1 Zhotoviteľ sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa riešenie, ktoré 
pozostáva z nasledujúcich častí: 

- dodanie audiotechniky, 
- dodanie inštalačného materiálu, 
- zabezpečenie inštalačných prác, 
- dodanie ovládacieho softvéru, 

- zabezpečenie školenia pre užívateľov a dodanie užívateľskej dokumentácie. 

Cenová a technická špecifikácia riešenia je uvedená v prílohe č. i tejto zmluvy. 
2.2 Záväzku zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto zmluvy zodpovedá záväzok objednávateľa 

zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za predmet zmluvy podľa článku 4 tejto zmluvy. 

3.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riešenie v zmysle bodu 2.1 najneskôr do 30.12.2014 
postupne v termíne vopred oznámenom objednávateľovi alebo vopred dohodnutom 
s objednávateľom. 

3.2 Miestami dodania predmetu zmluvy sú pracoviská objednávateľa v Bratislave. 

3.3 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, 
ktoré môžu ohroziť včasné zhotovenie riešenia, a to bezodkladne po ich zistení. 

3.4 Predmet zmluvy sa považuje za odovzdaný po dodaní audiotechniky, dodaní 
inštalačného materiálu, vykonaní inštalácie, dodaní ovládacieho softvéru, zaškolení 
užívateľov, dodaní užívateľskej dokumentácie a po následnom odskúšaní ich základných 
funkcií povereným zástupcom na príslušnom mieste dodania, ktorý na znak prevzatia 
kompletnej dodávky v tom-ktorom mieste dodania potvrdí prevzatie na dodacom liste 
a preberacom protokole. Dodací list a preberací protokol bude podľa bodu 4.5 tejto 
zmluvy tvoriť prílohu a je neopomenú teľný podklad k úhrade faktúry. 

Povereným zástupcom objednávateľa na mieste dodania je Ing. Tomáš Červený. 

Povereného zástupcu je možné meniť bez potreby uzatvárania dodatku k tejto zmluve. 
Objednávateľ túto skutočnosť oznámi zhotoviteľovi bezodkladne písomnou formou. 

4.1 Cena je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Zmluvná cena je vyjadrená v eurách. 

4.2 Cena za predmet zmluvy je vo výške 9 856,46 EUR bez DPH (slovom 
deväťtisícosemstopäťdesiatšesť eur a 46 eurocentov), výška DPH je 1971,29 EUR 
(slovom jedentisícdeväťstosedemdesiatjeden eur a dvadsaťdeväť eurocentov), celková 
cena s DPH je 11 827,75 EUR (slovom jedenásťtisícosemstodvadsaťsedem eur 
a sedemdesiatpäť eurocentov). 

4.3 Cena za predmet zmluvy zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu 
predmetu zmluvy podľa prílohy č. 1 zmluvy na jednotlivé miesta dodania, vrátane 
dopravy na miesta dodania podľa bodu 3.2 tejto zmluvy. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe platenia prostredníctvom bezhotovostného 
platobného styku, ktorý sa bude realizovať výhradne prevodným príkazom. 

3 SPÔSOB, ČAS A M I E S T O P L N E N I A Z M L U V Y 

4 C E N A A PLATOBNÉ P O D M I E N K Y 



4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude realizovaná na základe faktúry, ktorú 
zhotoviteľ vystaví objednávateľovi po riadnom prevzatí plnenia predmetu zmluvy vo 
všetkých miestach dodania. Prílohou faktúry budú podpísané preberacie protokoly a p r i 
tovaroch dodacie listy zo všetkých miest dodania. 

4.6 Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa doručenia riadne vyhotovenej faktúry 
objednávateľovi. Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa doručenia faktúry na adresu 
objednávateľa. 

4.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v 
plnom rozsahu zhotoviteľ. 

4.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať prílohy podľa bodu 4.5 tohto článku zmluvy, 
všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať iné zrejmé nesprávnosti, vady 
v písaní alebo počítaní, objednávateľ má právo vrátiť j u zhotoviteľovi v lehote splatnosti 
na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a 
nová 15 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej, opravenej, resp. 
novej faktúry objednávateľovi. 

4.9 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vyhotovenej faktúry, zhotoviteľ je 
oprávnený uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 

5 PRÁVA A P O V I N N O S T I ZMLUVNÝCH STRÁN 

5.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť riešenie s náležitou odbornou starostlivosťou, čestne, 
svedomito, hospodárne a v súlade so záujmami objednávateľa, o ktorých zhotoviteľ vie. 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy zhotoviteľa včas poskytnúť 
zhotoviteľovi všetky potrebné podklady a informácie nevyhnutné pre riadne a včasné 
zhotovenie riešenia. 

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať objednávateľa o postupe vytvorenia 
riešenia, informovať ho bezodkladne o skutočnostiach, ktoré by mohl i mať vplyv na 
vytvorenie riešenia a na termín jeho dokončenia a riadneho odovzdania. 

5.4 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú 
zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné a účinné právne predpisy 
Slovenskej republiky. 

5.5 Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať dôverne s informáciami a podkladmi 
považovanými druhou zmluvnou stranou za obchodné tajomstvo (§ 17 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). 

5.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré poveril plnením tejto zmluvy, 
dodržiavali zákonné predpisy o ochrane dát a mlčanlivosť o údajoch získaných od 
objednávateľa a aby informácie a údaje získané od objednávateľa neodovzdali žiadnej 
tretej osobe alebo inak nezneužili. 

6 ZÁRUKA A ZÁRUČNÝ S E R V I S 

6.1 Poverený zástupca na príslušnom mieste dodania oznamuje/reklamuje vady na dodanom 
predmete zmluvy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2. 

6.2 Záručné doby a spôsob vybavenia reklamácií - tzv. Všeobecné servisné podmienky sú 
uvedené v prílohe č. 2. 



6.3 Servisný zásah v záručnej dobe sa uskutoční na príslušnom mieste dodania. Servisné 
práce, náhradné diely a dopravné náklady k záručným servisným zásahom sa v záručnej 
dobe neúčtujú a sú zahrnuté v cene predmetu zmluvy. 

6.4 Záručná doba začína plynúť dňom riadneho prevzatia predmetu zmluvy, teda dňom 
podpísania preberacieho protokolu zo strany povereného zástupcu na príslušnom mieste 
dodania. V prípade zapožičania náhradného produktu po dobu opravy, k tomuto dôjde 
na základe protokolu o zapožičaní náhradného produktu podpísaného poverenými 
zástupcami zhotoviteľa a povereného zástupcu objednávateľa podľa bodu 3.4 tejto 
zmluvy. 

6.5 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady predmetu zmluvy nevznikne, ak tieto bol i spôsobené 
neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním v rozpore 
s návodom na použitie, alebo poškodením škodlivým SW (napr. vírus). 

7 VLASTNÍCKE, LICENČNÉ A UŽÍVACIE PRÁVO 

7.1 Objednávateľ nadobúda vlastnícke a licenčné práva k predmetu zmluvy len čo m u je 
predmet zmluvy riadne dodaný v súlade s ustanoveniami ČI. 3 tejto zmluvy. 

7.2 Užívacie právo k predmetu zmluvy má subjekt v príslušnom mieste dodania, ktorého 
poverený zástupca potvrdil prevzatie tovaru podľa bodu 3.4 tejto zmluvy. 

8 ZMLUVNÉ P O K U T Y A ZODPOVEDNOSŤ Z A ŠKODY 

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v lehote podľa bodu 
3.1 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania. 

8.2. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, 
vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škody vrátane škôd spôsobených tretím 
stranám sa bude spravovať podľa § 373 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej len ..Obchodný zákonník"). 

8.3. Objednávateľ má právo v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením si povinností podľa 
bodu 6.2 tejto zmluvy požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
500,- EUR, za každé jednotlivé nesplnenie uvedených povinností. 

8.4. Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať aj náhradu škody 
spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, pričom výška 
zmluvnej pokuty sa nezapočítava k náhrade škody. 

8.5. Zmluvná pokuta a náhrada škody je splatná do 30 dní od doručenia písomnej výzvy na 
zaplatenie. 

9 ZÁVEREČNÉ U S T A N O V E N I A 

9.1 Obe zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu platnosti zmluvy spolupracovať p r i realizácii 
jej predmetu. K tomuto účelu určia osoby zodpovedné za realizáciu tejto zmluvy a 
vybavovanie bežných záležitostí vyplývajúcich zo vzájomnej súčinnosti, a to formou e-
mailu zaslaného druhej zmluvnej strane bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sú oprávnené jednostranným písomným oznámením 
doručeným druhej zmluvnej strane určiť inú osobu zodpovednú za riešenie 
a vybavovanie bežných záležitostí podľa predchádzajúcej vety. 



9.2 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať, s výnimkou prípadu uvedeného v bode 3.4 
a 9.1 tejto zmluvy, len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, formou 
očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

9.3 Zmluvné strany môžu predčasne ukončiť dobu platnosti tejto zmluvy písomnou dohodou 
zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 

9.4 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ porušuje ktorúkoľvek 
zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä povinnosť zhotoviť riešenie riadne, v 
primeranej kvalite a včas a povinnosti podľa bodu 6.2 tejto zmluvy. Odstúpenie od 
zmluvy oznámi strana, ktorá od zmluvy odstupuje druhej zmluvnej strane písomne, 
formou doporučeného listu, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení zmluvnej 
povinnosti dozvedela. 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory p r i plnení tejto zmluvy budú riešiť 
prednostne vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k uzavretiu dohody o sporných 
otázkach zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vecne a miestne príslušným 
súdom na riešenie sporov bude vecne a miestne príslušný súd objednávateľa. 

9.6 Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
resp. inými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

9.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a dva 
objednávateľ. 

9.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou 
zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 - Cenová e technická špecifikácia riešenia, 

Príloha č. 2 - Všeobecné servisné podmienky, 

9.10Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z 
nej vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

i Za Objednávateľa: ! Za Zhotoviteľa: 

j M g . JfozéfKptfka • . ŕ. 
i riä^eľ.Jpncelárie predsedníčky a správy 
j súdu " " 

í r* u 
1 Ing. Michal Világi 
i konateľ 

| V Bratislave, dňa: - i KOV. 2014 | V Bratislave, dňa: 3. f f-M f í 



Príloha č. i 

Cenová a technická špecifikácia riešenia : 

Položka Popis Počet k s 
C e n a / k s 
(bez D P H ) 

C e n a s p o l u 
(bez D P H ) 

zvukové 
zariadenie 

digitálny zvukový 
záznamník 7 198,55 € 1389,85 c 

P C klávesnica p r e 
tichú prevádzku 

klávesnica určená na 
prevádzku v pojednávacích 
miestnostiach 

7 4,94 € 34,58 € 

mixpult 4-
vstupový 

zvukový mixpult, 4 vstupy, 
3,5tnm výstup, integrovaný 
akumulátor 

6 414,26 € 2 485,56€ 

mixpult 8 
vstupový 

zvukový mixpult, 8 vstupov, 
3,5inm výstup, integrovaný 
akumulátor 

1 908,60 € 908,60 € 

profesionálny 
stolový mikrofón 

kondenzátorový mikrofón, 
guľová charakteristika, 
svetelný prstenec 

32 27,61 € 883,52 € 

Prepoj ovací kábel 3,5mm jack-jack 
prepojovací kábel, 0,9 m 7 5,44 € 38,08 € 

Kabeláž mikrofón ný kábel 400 1,39 € 556,00 € 
X L R konektor, 
s a m e c XLR mikrofónny konektor 32 3,00 € 96,00 € 

X L R konektor, 
s a m i c a XLR mikrofónny konektor 32 3,60 € 115,20 € 

U S B predlžovací 
kábel 5m USB predlžovací kábel 7 2,43 € 17,01 € 

Nabíjací adaptér nabíjací adaptér pre 
digitálny záznamník 7 4,58 € 32,06 € 

Doprava, 
inštalácia 
v pojednávacích 
miestnostiach 

Inštalačné práce -
realizácia kabeláží 
v pojednávacích 
miestnostiach 

1 1 500,00 € 1 500,00 € 

Služby súvisiace 
s inštaláciou S W 
a ostatné služby 

Inštalácia a otestovanie SW 
licencie, zaškolenie 
užívateľov, súčasťou je 
dodanie SW licencie pre 
potreby NS SR 

1 1 800,00 € 1 800,00 € 

C e n a c e l k o m 9 8 5 6 , 4 6 € 



Príloha č. 2 

Všeobecné servisné p o d m i e n k y 

Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady na zhotovenom riešení, poverený zástupca na 
príslušnom mieste dodania má právo uplatniť si nárok na záručný servis formou reklamácie 
u zhotoviteľa najneskôr do konca záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Na vady 
oznámené po uplynutí záručnej doby sa záručný servis nevzťahuje. 

Poverený zástupca na príslušnom mieste dodania sa zaväzuje reklamovať vady na nasledovné 
telefónne číslo a emailovú adresu: 

Tel. číslo: +421 911 834484 
Emailová adresa: support@monogram.sk 

Poruchy nahlásené počas pracovných dní pred 07.00 h sa berú ako oznámené o 07.00 h. 
Poruchy oznámené počas pracovných dní po 17.00 h sa berú ako oznámené o 7.00 h 
nasledujúceho pracovného dňa. Poruchy oznámené v sobotu, nedeľu a vo sviatky sa berú ako 
oznámené o 7.00 h nasledujúceho pracovného dňa. Odstránenie poruchy bude zabezpečené 
v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola porucha oznámená. 

Poverený zástupca na príslušnom mieste dodania je povinný p r i reklamácii telefonicky 
a mailom nahlásiť tieto údaje: 

• identifikácia konkrétneho miesta dodania, 
» sériové čísla vadných produktov, 
• opísanie vád a spôsob ako sa prejavujú. 

Servisný zásah v záručnej dobe sa uskutoční na príslušnom mieste dodania. Servisné práce, 
náhradné diely a dopravné náklady k záručným servisným zásahom sa 
v záručnej dobe neúčtujú a sú zahrnuté v cene predmetu zmluvy. Záručný servis sa 
nevzťahuje na servisný zásah uskutočnený v dôsledku nefunkčnosti systému spôsobeného 
fyzickým rozpojením zariadení. 

V prípade, ak na odstránenie poruchy je potrebné zabezpečiť náhradné diely, 
ktoré nemá zhotoviteľ ani poverený zástupca na príslušnom mieste dodania na sklade, alebo 
na odstránenie poruchy je potrebná súčinnosť tretích strán, alebo sa vyskytli iné závažné 
dôvody na strane zhotoviteľa a odstránenie poruchy nie je možné vykonať v dohodnutom 
čase, je zhotoviteľ povinný o dôvodoch bezodkladne informovať povereného zástupcu na 
príslušnom mieste dodania. Zároveň je povinný v spolupráci s povereným zástupcom na 
príslušnom mieste dodania vyvinúť maximálne úsilie, aby sa odstránenie poruchy 
uskutočnilo v čo najkratšom možnom čase vrátane zabezpečenia náhradných dielov 
a súčinnosti tretích strán, ak sú tieto potrebné, resp. navrhnúť také riešenie, ktoré 
v maximálnej miere eliminuje vplyv tejto poruchy na bežnú činnosť na príslušnom mieste 
dodania. 
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