Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov

“Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce
Dvorec“

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Adresa:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
IČO:

Obec Dvorec
Dvorec 69, 956 55 Veľké Chlievany
Ing. Eva Srncová, starostka obce
VÚB banka, a.s.
SK2902000000001774668551
00310387

Zhotoviteľ:
Adresa:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

NITRANET, s. r. o.
Hornočermánska 55, 949 01 Nitra
Slavomír Turčáni, konateľ
Československa obchodná banka
SK0275000000004007916626
36534633
SK2021509545

II. Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa: Wifi systém obce v
rámci projektu „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Dvorec.“,
podľa cenovej ponuky „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce“.
Súčasťou dodania tovaru je aj dodanie materiálu na jeho vykonanie, ako aj vykonanie skúšok jeho funkčnosti a
spísanie protokolu o skúškach, t.j. projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych
prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciou pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy
aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom. Vybudovaná
WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu
s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps.
III. Termín plnenia
Najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy v zmysle čl. XI. Záverečné ustanovenie
bod 2, odovzdaním diela objednávateľovi.
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IV. Miesto plnenia / realizácie predmetu zmluvy
Miestom dodania t.j. miesto realizácie predmetu zmluvy je Obec Dvorec, Dvorec 69, 956 55 Dvorec.
V. Dohodnutá cena
Cena bez DPH:

12485,00€

DPH 20%:

2497,00 €

Cena celkom:

14982,00 €

VI. Platobné podmienky, fakturačné podmienky a sankcie
1.

Predmet obstarávania bude realizovaný bez preddavkov a platba bude zhotoviteľovi poukázaná na
základe vykonaných prác po odovzdaní tovaru a ukončení prác. Odovzdanie tovarov obe strany
potvrdia podpísaním protokolu o odovzdaní predmetu plnenia. Protokol o odovzdaní a prevzatí
zmluvné strany podpíšu po úspešnom vykonaní skúšky funkčnosti vybudovaného WiFi systému.

2. Dohodnutá cena v rozsahu uvedenom v článku V. tejto zmluvy, bude zhotoviteľovi uhradená na účet v
plnej výške, a to najneskôr do 15 dní od pripísania finančných prostriedkov z platobnej jednotky MF SR
na účet objednávateľa.
3.

V prípade, ak objednávateľ neuhradí dohodnutú a fakturovanú cenu v lehote splatnosti faktúry, je zhotoviteľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške
0,05% za každý deň omeškania.

4. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok.
5. V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky práce a dodávky požadované podmienkami a podkladmi
na výber zhotoviteľa.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet obstarávania od zhotoviteľa v prípade, že
nebude zrealizovaný v dohodnutom rozsahu.
7. V prípade omeškania s plnením predmetu obstarávania zo strany zhotoviteľa, si objednávateľ môže
uplatniť nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z omeškanej ceny bez DPH, za každý deň
omeškania zo strany zhotoviteľa.
8. V prípade nedodržania stanoveného termínu na odstránenie chýb zhotoviteľom, má objednávateľ
právo pozdržať platbu za vykonané práce po dobu odstránenia chýb, pričom vzniknuté náklady bude
znášať zhotoviteľ.
9.

Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi.
Prílohou faktúry budú rozpísané všetky nákladové položky na každý typ Access Point (prístupový bod AP) zvlášť.

10. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a upozorňovať dodávateľa na vady vzniknuté

chybným vykonávaním diela.
11. Objednávateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu o všetkých skutočnostiach

2

potrebných pre činnosť dodávateľa a včas mu oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré
môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa zmluvy.

VII. Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť tovary v zmysle dohodnutých podmienok a platných predpisov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v dobe zabudovania
známe, že je škodlivý.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za individuálnu bezpečnosť svojich pracovníkov a ich vybavenie ochrannými
pomôckami podľa predpisov BOZP Zhotoviteľ je pri odovzdávaní predmetu obstarania povinný
predložiť objednávateľovi certifikáty od použitých materiálov a zariadení a protokol o skúškach
funkčnosti.
4. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení objednávateľa reagovať na
prípadné reklamované (skryté) chyby, a to do 3 dní od obdržania oznámenia.
5.

V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený
nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje
tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli
tieto náklady vyúčtované.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisov a požiarnej ochrany, zodpovedá za
prípadné škody na majetku vzniknuté pri výkone prác.
8. Zhotoviteľ zabezpečí zneškodnenie všetkých vzniknutých odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001
Zb. o odpadoch, u oprávnených poskytovateľov takejto služby.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať úkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy na základe technických
požiadaviek podľa Výzvy na predkladanie ponúk „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na
verejných priestranstvách v rámci obce“.
10. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni
alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom predĺženia času plnenia.
11. Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať
minimálne nasledujúce technické parametre:
a. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4 GHz – 5 GHz), ktoré sú certifikované pre
európsky trh.
b. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov.
c. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov.
d. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point
of management).
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e. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom.
f.

Podpora 802.1x IEEE štandardu.

g. Podpora 802.11r IEEE štandardu.
h. Podpora 802.11k IEEE štandardu.
i.

Podpora 802.11v IEEE štandardu.

j.

Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby.

k. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output).
l.

Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).

12. Prístupové body budú umiestnené:

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.70718, 18.22334)
Bod 2 Základná škola-Externý AP (48.70502, 18.22666)
Bod 3 Športové kabíny- Externý AP (48.70688, 18.21902)
Bod 4 Dom smútku – cintorín- Externý AP (48.70852, 18.22082)
Bod 5 Klub dôchodcov- Externý AP (48.70793, 18.22025)
Bod 6 Rozhlasový stĺp 1- Externý AP (48.70856, 18.22464)
Bod 7 Rozhlasový stĺp 2- Externý AP (48.70831, 18.21878)
Bod 8 Rozhlasový stĺp 3- Externý AP (48.70888, 18.21594)
Bod 9 Rozhlasový stĺp 4- Externý AP (48.70953, 18.21365)
Bod 10 rozhlasový stĺp 5- Externý AP (48.71026, 18.21214)
VIII. Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ výkony prác, uvedených v článku II tejto zmluvy, preberie na základe preberacieho
protokolu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť priestory zhotoviteľovi pre účely vyhotovenia projektu.
3. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom v
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a
dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie
výdavkov vzniknutých z verejného obstarávania, ktoré bolo/je predmetom kontroly zo strany RO
v plnom rozsahu.
IX. Všeobecné dodacie podmienky
1. Záručná doba, týkajúca sa poskytnutých tovarov, začína plynúť dňom podpísania Protokolu
o odovzdaní a prevzatí zodpovednými zástupcami zmluvných strán a je 24 mesiacov.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné poškodenia treťou osobou po jeho odovzdaní.
3. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade zistenia vád diela písomne oznámiť bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi, že uplatňuje zodpovednosť za vady, pričom je povinný písomne uviesť: popis vád diela, rozsah vád diela, čas zistenia vád diela.
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4. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k zhotovenému dielu až úplným zaplatením dohodnutej
ceny podľa článku V. tejto zmluvy.
X. Ukončenie zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť:
a. vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode;
b. odstúpením od zmluvy dodávateľom alebo objednávateľom v prípade podstatného porušenia niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa bude považovať nedodržanie záväzku poskytnutia predmetu plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a čase dodávateľom.
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného písomného právneho úkonu druhému účastníkovi.
XI. Záverečné ustanovenie
1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sú
vyhotovené v písomnej podobe ako dodatok zmluvy a obojstranne podpísané. Právne vzťahy
neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si pri plnení záväzkov vzniknutých z tejto zmluvy vzájomne poskytnú nevyhnutnú súčinnosť.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a jej zverejnením v zmysle platných právnych predpisov. Zmluva so zhotoviteľom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania v plnom rozsahu,
o čom bude dodávateľ informovaný.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
5.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými
stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:
a. poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené
osoby,
d. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a. až d. v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

6. Nasledujúce prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
1. Test splnenia technických parametrov (TSTP) v rámci "Wifi pre Teba“ rozšírený o konkrétne časti
technických listov zodpovedajúcich relevantnému parametru,
2. Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity,
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3. Technické listy dodávaných aktívnych prvkov.

V obci .............................................. dňa .......................

Objednávateľ

..........................................
Dvorec
Starostka obce Ing. Eva Srncová
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Zhotoviteľ

..........................................
Slavomír Turčáni
konateľ spoločnosti NITRANET, s.r.o.

