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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  

Šarišský Štiavnik.“ 

 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ:   Obec Šarišský Štiavnik 

Adresa:   Šarišský Štiavnik 65, 090 42 Okrúhle 

V zastúpení:   Michal Kimák, starosta obce 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Svidník 

Číslo účtu/IBAN:  SK56 0200 0000 0000 2312 4612 

IČO:    00331058 

DIČ:   2020784843    

 

 

Zhotoviteľ:   NITRANET, s. r. o. 

Adresa:   Hornočermánska 55 949 01 Nitra 

V zastúpení:   Slavomír Turčáni- konateľ  

Bankové spojenie:  ČSOB Nitra 

Číslo účtu:  SK02 7500 0000 0040 0791 6626 

IČO:   36534633     

IČ DPH:        SK2021509545   
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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 

Šarišský Štiavnik.“, 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. 

III. Termín plnenia 

Zahájenie prác:                  

Ukončenie prác a odovzdanie:    

 

IV.  Miesto plnenia / realizácie predmetu zmluvy 

Miestom dodania t.j. miesto realizácie predmetu zmluvy je obec. 

 

V. Dohodnutá cena 

Cena bez DPH:  12 500,00 €    

DPH:      2 500,00 €     

Cena celkom:   15 000,00 €    

 

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. 

2. Dohodnutá cena v rozsahu uvedenom v článku V tejto zmluvy, bude dodávateľovi uhradená v plnej 

výške do 15 dní od pripísania finančných prostriedkov z platobnej jednotky MF SR na účet IBAN SK94 

5600 0000 001 5184 2002. 

3. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok. 

4. V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky práce a dodávky požadované podmienkami a podkladmi 

na výber zhotoviteľa. 

5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet obstarávania od zhotoviteľa v prípade, že 

nebude zrealizovaný v dohodnutom rozsahu. 

6. V prípade omeškania s plnením predmetu obstarávania je zhotoviteľ povinný zaplatiť obstarávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej ceny bez DPH, za každý deň omeškania. 

7. V prípade nedodržania stanoveného termínu na odstránenie chýb zhotoviteľom, má obstarávateľ 

právo pozdržať platbu za vykonané práce po dobu odstránenia chýb, pričom vzniknuté náklady bude 

znášať zhotoviteľ. 

VII. Povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť tovary v zmysle dohodnutých podmienok a platných predpisov. 



3 
 

2. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní predmetu obstarania povinný predložiť obstarávateľovi certifikáty od 

použitých materiálov a zariadení a protokol o skúškach funkčnosti. 

3. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení obstarávateľa reagovať na     

prípadné reklamované (skryté) chyby, a to do 3 dní od obdržania oznámenia. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisov a požiarnej ochrany, zodpovedá za 

prípadné škody na majetku vzniknuté pri výkone prác. 

6. Zhotoviteľ zabezpečí zneškodnenie všetkých vzniknutých odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 

Zb. o odpadoch, u oprávnených poskytovateľov takejto služby. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

8. 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“. 

9. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po vypracovaní a následnom prevzatí diela od zhotoviteľa zverejniť 

vypracovanú štúdiu realizovateľnosti a/alebo analýzu CBA na ústrednom portáli verejnej správy 

Slovensko.sk. 

10. 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). 

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). 

 

11. Zoznam schválených prístupových bodov: 

Bod 1 – Verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome Šarišský Štiavnik. 
Bod 2 - Verejné priestranstvo pri Chráme sv. Michala Archanjela. 
Bod 3 - Verejné priestranstvo – „Park – detské ihrisko“ pri bytovej jednotke s.č. 63. 
Bod 4 - Verejné priestranstvo – pri bytovej jednotke s.č. 59. 
Bod 5 - Verejné priestranstvo – Školský areál s.č. 29. 
Bod 6 - Verejné priestranstvo –pri s.č. 14. 
Bod 7 - Verejné priestranstvo –pri s.č. 66. 
Bod 8 - Verejné priestranstvo –autobusová zastávka smer Beňadikovce. 
Bod 9 - Verejné priestranstvo –autobusová zastávka „Kúpele“. 
Bod 10 - Verejné priestranstvo –autobusová zastávka „s.č.23“. 
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VIII. Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ výkony prác, uvedených v odseku 2. 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.  

4. Objednávateľ môže zverejniť štúdiu realizovateľnosti a/alebo analýzy CBA aj na svojej webovej 

stránke. Objednávateľ zverejní kompletnú štúdiu realizovateľnosti a/alebo analýzu CBA a so všetkými 

príslušnými údajmi a prílohami. Povinnosť zverejniť všetky údaje sa nevzťahuje na údaje a skutočnosti, 

ktoré podliehajú ochrane duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov. 

IX. Všeobecné dodacie podmienky 

1. Záručná doba týkajúca sa poskytnutých tovarov začína plynúť prevzatím tovarov objednávateľom a je 

60 mesiacov.  

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné poškodenia treťou osobou po jeho odovzdaní. 

X. 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. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu a každá 

strana dostane  jedno vyhotovenie.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a jej zverejnením v 

zmysle platných právnych predpisov.  

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. 

 

XI. Prílohy 

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, 

3. Technické listy dodávaných aktívnych prvkov. 

V obci Šarišský Štiavnik dňa ............................ 

 
 

Objednávateľ 
Zhotoviteľ 

 
.......................................... 

 
 

.......................................... 
 


