
OBECNY ÚRAD VEĽKÁ IDA 
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VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu 

- určenia predpokladanej hodnoty zákazky, 

- určenia dodávateľa predmetu obstarávania 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

 

Názov :     Obec Veľká Ida,  

Sídlo :     Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida,  

Štatutárny zástupca :   Peter Nagy  

IČO :     00324868 

DIČ :     2021245127 

IČ DPH:    neplatca DPH 

Kontaktná osoba za VO:   Ing. Vojtech Štromp 

Tel. kontakt:    +421 903613625 

E-mail:     vstromp@chello.sk  

 

 

obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Vás  

 

v y z ý v a 

na predloţenie predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom predpokladanej hodnoty 

zákazky je  

„Zriadenie bezplatného prístupu na internet pre verejnosť vo Veľkej Ide- wifi4eu“ 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

„Zriadenie bezplatného prístupu na internet pre verejnosť vo Veľkej Ide- wifi4eu“ 

 

4. Druh zákazky: 

Zákazka na dodanie tovarov. 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru:  

Obecný úrad Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida 

 

6. NUTS kód: 

Košický kraj 

 

7.  Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy): 

Zmluva na dodanie tovaru uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník znení neskorších právnych predpisov. 

mailto:vstromp@chello.sk
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8. Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj 

návštevníkov budovy obecného úradu a priľahlého parku prostredníctvom bezdrôtových 

prístupových bodov po dobu 5 rokov. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa 

v priestoroch budovy a ani v parku nenachádza WiFi pripojenie. K pokrytiu verejných 

priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 4 externých prístupových bodov a 9 

interiérových prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s 

inštaláciou a montáţou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude pouţívať označenie siete 

(SSID) „WiFi4eu“ a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 

30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom budovy obecného úradu a priľahlého 

parku.  

Predmetom tejto zákazky je zabezpečovanie internetové pripojenie na uvedené zariadenia po 

dobu 3 rokov. Súčasťou dodávky pre kaţdú jednu vybranú lokalitu bude pripojenie k sieti 

internet rýchlosťou minimálne 30Mbit/s s moţnosťou obslúţiť naraz minimálne 50 rôznych 

uţívateľov bez zhoršenia výkonu. 

Nutnosť prihlásenia sa do wifi siete cez potvrdenie na web stránke zobrazujúcej sa 

automaticky na koncových zariadeniach uţívateľa (bez hesla). 

Sluţby internetového pripojenia budú poskytované po dobu 3 rokov odo dňa účinnosti 

zmluvy. 

V prípade nahlásenia poruchy na zariadení alebo na internetovom pripojení zabezpečí 

dodávateľ ich funkčnosť do 48 hodín od nahlásenia poruchy verejným obstarávateľom, resp. 

zabezpečí záloţné pripojenie na 4G/3G technológii s maximálnou negarantovanou rýchlosťou 

podľa toho, aká je rýchlosť v danej lokalite. 

Dostupnosť poruchovej sluţby pripojenia do internetu 48 hodín 

 

Verejný obstarávateľ poţaduje 5 ročnú záruku na zariadenia. Bliţšia špecifikácia je na 

webovom  sídle ec.europa.eu/digital-single  

 

Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia 

spĺňať minimálne nasledujúce technické parametre:  

a. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre 

európsky trh, 

b. 2. Ţivotný cyklus pouţitých produktov vyšší ako 5 rokov, 

c. 3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov, 

d. 4. Moţnosť centrálneho manaţmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete s 

prístupom pre verejného obstarávateľa na detekciu výpadkov internetového pripojenia (single 

point of management), 

e. 5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) 

štandardom, 

f. 6. Podpora 802.1x IEEE štandardu, 

g. 7. Podpora 802.11r IEEE štandardu, 

h. Podpora 802.11k IEEE štandardu, 

a) Podpora 802.11v IEEE štandardu, 

b) Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych uţívateľov bez zníţenia kvality 

sluţby, 
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c) 11. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output), 

d) 12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program), 

 

Sumár aktivít a výstupov 

1. Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov 

siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, 

technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu  

 

9. Spoločný slovník obstarávania: 

32571000-6 Komunikačná infraštruktúra 

72400000-4 Internetové sluţby 

 

10. Celkový rozsah predmetu zákazky:  

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov: maximálne 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy po zverejnení.  

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia. Predmet 

zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra. 

 

12. Podmienky účasti: 

13.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane poţiadaviek týkajúcich sa zápisu 

do profesijného alebo obchodného registra:  

Uchádzač predloţí kópiu výpisu z obchodného registra, ţivnostenského registra, alebo 

registra neziskových organizácií. Originál relevantného dokumentu bude predloţený 

úspešným uchádzačom.  

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas): 

27.03.2020 do 10:00 hod. 

 

14. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: vstromp@chello.sk   

 

15. Ponuka musí obsahovať:  

a) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáţe splnenie podmienok účasti podľa 

bodu 12. 

b) Doplnený a podpísaný Príloha č.1 Predpokladaná hodnota zákazky  

c) Identifikácia uchádzača Príloha č.2  

 

16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

Slovenský jazyk 

 

17.  Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ  

Áno  

mailto:vstromp@chello.sk
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18. Ďalšie podmienky: 

 

Zároveň Vám oznamujeme, ţe ak bude na základe doručených cenových ponúk 

v rámci tohto prieskumu trhu určená predpokladaná hodnota zákazky: 

1.  menšia ako 30 000,-€ bez DPH – verejný obstarávateľ cenové ponuky predloţené 

v rámci tohto prieskumu trhu, ktoré splnia poţiadavky verejného obstarávateľa zaradí do 

vyhodnotenia ponúk za účelom zadania zákazky na vyššie uvedený predmet zákazky a to za 

nasledovných podmienok: 

 

a) Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH v eurách. Verejný obstarávateľ zostaví  poradie 

hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej celkovej ceny za predmet 

zákazky, od najniţšej po najvyššiu ponúkanú celkovú cenu. Ponuka s najniţšou cenou na 1. 

mieste bude úspešná. 

b) Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvný vzťah (Zmluva o 

dielo).  

 

2.  Väčšia alebo rovná ako 30 000,-€ bez DPH prieskum trhu nebude viesť k uzavretiu 

odberatľsko- dodávateľského vzťahu t.j. k zadaniu zákazky a bude slúţiť pre účely určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky, a teda z neho nebude vyplývať voči Vám, ako oslovenému, 

ţiadny záväzok vyplývajúci z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v 

prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky neumoţňujú financovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené ponuky. Verejný 

obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s 

odôvodnením. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaţe. 

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu 

vznikli v súvislosti so zrušením súťaţe, zmenou podmienok súťaţe alebo akýmkoľvek 

rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretia zmluvy, ak po vykonaní 

kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov nebude toto 

verejné obstarávanie schválené.   

Minimálne obchodné podmienky verejného obstarávateľa: 

• Verejný obstarávateľ poţaduje od dodávateľa/zhotoviteľa strpieť výkon 

kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a sluţbami, 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami 

na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
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• Verejný obstarávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s 

dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi verejným 

obstarávateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumoţňujú 

financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

• Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenie postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky na 

predmet tejto zmluvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, t. j. 

objednávateľovi bude zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku doručená 

kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy. 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  

17.03.2020 

 

20. Lehota viazanosti ponúk 

12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

 

 

 

 

Veľká Ida, 17.03.2020 

        Ing. Vojtech Štromp 

         osoba poverená na vykonanie VO 
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Príloha č.1 

 

Cenová ponuka -predpokladaná hodnota zákazky 

 
Názov organizácie:     

Sídlo :       

Štatutárny zástupca :     

IČO :      

DIČ :      

IČ DPH:    

Kontaktná osoba :    

 

 

Súčasťou ponukovej ceny za predmet zákazky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú 

uchádzačovi pri plnení  predmetu zákazky. 

 

Platca DPH: ANO-NIE 

(Uchádzač zakrúţkuje zodpovedajúcu moţnosť podľa toho či je, alebo nie je platcom DPH) 

 

 

 

V ........................................., dňa ................................................  

-------------------------------------------------- 

meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

Predmet zákazky 

 „Zriadenie bezplatného prístupu na 

internet pre verejnosť vo Veľkej Ide- 

wifi4eu“ 

 

Cena spolu 

bez DPH 
DPH 20 % 

Cena spolu s 

DPH 

Bezdrôtové prístupové zariadenia     

 Cena za celý predmet zákazky spolu 
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Príloha č.2 

 

 

 

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 

 

Obchodné meno:  

Sídlo uchádzača:  

IČO:  

DIČ:  

IČDPH:  

Telefón:  

E-mail:  

Webová stránka:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

 

 

 

 

 

 

 

Miesto a dátum:  

 

 

 

 

 

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

Podpis, pečiatka 
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Príloha č.3 Návrh zmluvy o dodaní tovarov a služieb 

 

 

ZMLUVA O DODANÍ TOVAROV  

(návrh) 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zmluva“) 

Čl. I 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ  

Obchodné meno:   Obec Veľká Ida, 

Sídlo:     Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida, 

Zastúpený:     Peter Nagy - starosta 

IČO:     00324868 

DIČ:      2021245127 

IČ DPH:    neplatca DPH 

Bankové spojenie:   VÚB Banka a.s. 

IBAN:     Sk069 0200 0000 0000 01627542 

E-mail:    obec.velkaida@gmail.com 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2. Dodávateľ   

Obchodné meno:    

Sídlo:      

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vloţka  

č.20619/V:  

Zastúpený:     

IČO:      

DIČ:       

IČ DPH:     

Bankové spojenie:    

IBAN:      

E-mail:     

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

Čl. II 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dodaní tovarov na základe objednávateľom 

vykonaného prieskumu trhu na dodanie tovarov pre zákazku „Zriadenie bezplatného prístupu 

na internet pre verejnosť vo Veľkej Ide- wifi4eu“. 

2. Na základe vykonaného prieskumu trhu sa objednávateľ rozhodol uzatvoriť s dodávateľom túto 

Zmluvu o dodaní tovarov vzhľadom na ponuku dodávateľa. 

Čl. III 

Predmet zmluvy 

 

mailto:obec.velkaida@gmail.com
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1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo 

vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre 

objednávateľa dodať a vybudovať bezplatné WiFi pripojenie pre občanov aj návštevníkov 

obecného úradu a priľahlého parku vo Veľkej Ide prostredníctvom bezdrôtových prístupových 

bodov v zmysle špecifikácie uvedenej  v prieskume trhu a v zmysle cenovej ponuky zo dňa 

......... (Príloha č. 1)  vrátane inštalácie softwaru, montáţe komponentov na dohodnutých 

miestach, odladenia a oţivenia systému, zaučenia určených zamestnancov objednávateľa na 

obsluhu a odovzdanie funkčného systému objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 

za riadne a včas vykonané dielo cenu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve vrátane 

príslušnej DPH. 

Čl. IV 

Cena za dielo, platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo dodávateľom zaplatiť dodávateľovi 

dojednanú cenu podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Hodnota tovarov 

zostáva aţ do úplného zaplatenia ceny diela majetkom dodávateľa. 

2. Celková cena bez DPH:            EUR  

DPH 20 %:    EUR 

Celkom s DPH:   EUR 

slovom:   

3. Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba dodávok, ktoré dodávateľ nemohol predpokladať 

v čase uzavretia zmluvy, musí dodávateľ svoje poţiadavky okamţite nahlásiť objednávateľovi, 

ktoré budú predmetom vzájomného odsúhlasenia a následne postupu obstarania, a to len 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, ţe objednávateľ neposkytne dodávateľovi zálohovú platbu za dielo 

a cena za dielo bude uhradená jednorázovo po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry 

dodávateľom na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra bude doručená 

aţ po prevzatí predmetu diela formou preberacieho protokolu. Protokol o odovzdaní a prevzatí 

zmluvné strany podpíšu po úspešnom vykonaní skúšky funkčnosti a bezpečnosti vybudovaného 

systému. V prípade, ţe objednávateľ po písomnom vyzvaní  do 7 dní odovzdanie diela 

neprevezme a  nepodpíše odovzdávací protokol a dielo bude funkčné  je moţné ho 

vyfakturovať. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

7. Cena za dielo za povaţuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet dodávateľa. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, ţe cena za dielo je pevná a konečná a zahŕňa všetky náklady 

súvisiace s predmetom zmluvy.  

9. V prípade, ak objednávateľ neuhradí dohodnutú a fakturovanú cenu v lehote splatnosti faktúry, 

je zhotoviteľ  od prvého dňa omeškania oprávnený poţadovať od kupujúceho úrok z omeškania 

vo výške 0,05% za kaţdý deň omeškania. 
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10. Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náleţitosti stanovené platnými právnymi 

predpismi. Prílohou faktúry budú rozpísané všetky nákladové poloţky na kaţdý access point 

zvlášť. 

Čl. V 

Termín a miesto plnenia 

 

1. Dodávateľ je povinný vykonať dodanie, inštaláciu a montáţ access pointov v zmysle 

špecifikácie uvedenej v prieskume trhu a odovzdať ho podľa článku IV., bod 5 tejto zmluvy 

najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2. Dodávateľ je pri odovzdaní diela povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa na dielo 

vzťahujú – napr. záručné listy, návody na obsluhu, atesty a certifikáty, zápis o vykonaní skúšky 

funkčnosti, podrobnú fotodokumentáciu z realizácie na CD nosiči a pod. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe dodávateľ písomne oznámi objednávateľovi dátum začatia 

zhotovovania diela, najmenej 5 pracovných dní vopred. 

4. Dodávateľ je povinný písomne informovať objednávateľa o predpokladanom termíne 

ukončenia diela a o termíne odovzdania diela najmenej 5 pracovných dní vopred. V prípade, ak 

sa objednávateľ nemôţe zúčastniť prevzatia diela, oznámi to dodávateľovi bezodkladne, 

najneskôr v lehote do 48 hodín od doručenia písomného oznámenia o termíne odovzdania diela 

dodávateľom. Následne sa zmluvné strany dohodnú na novom termíne odovzdania diela.  

5. Dodávateľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťaţuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom predĺţenia času  plnenia. 

6. Dodrţanie termínu plnenia je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa. 

V prípade, ţe z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela 

sa predlţuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. 

7. V prípade nedodrţania povinnosti uvedenej v bode 1 tohto článku dodávateľom má 

objednávateľ právo fakturovať zmluvnú pokutu, ktorej výška predstavuje 0,05 % z dohodnutej 

ceny bez DPH, t.j. EUR za kaţdý deň omeškania. 

 

Čl. VI 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe za vybudované bezplatné WiFi pripojenie pre 

občanov aj návštevníkov obecného úradu a priľahlého parku vo Veľkej Ide prostredníctvom 

bezdrôtových prístupových bodov v zmysle špecifikácie uvedenej v prieskume trhu v trvaní 24 

mesiacov od dátumu ich odovzdania a prevzatia. Dodávateľ zodpovedá za vady diela, ktoré 

vznikli porušením jeho povinností.  

2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí zodpovednými 

zástupcami zmluvných strán. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade zistenia vád diela písomne oznámiť bez zbytočného 

odkladu zhotoviteľovi, ţe uplatňuje zodpovednosť za vady, pričom je povinný písomne uviesť: 

popis vád diela, rozsah vád diela, čas zistenia vád diela. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade, ak zodpovedá za objednávateľom uplatnené vady, odstrániť 

ich v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia zodpovednosti za vady. Po 

odstránené vád spíšu zmluvné strany protokol o odstránení vád.  
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5. V prípade, ţe dodávateľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ 

oprávnený  nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať dodávateľovi. 

Dodávateľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa 

obdrţania faktúry, ktorou mu boli tieto  náklady vyúčtované. 

 

Čl. VII 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

 

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k zhotovenému dielu aţ úplným zaplatením 

dohodnutej ceny podľa článku IV. tejto zmluvy. 

2. Škody spôsobené na majetku objednávateľa dodávateľom počas doby dodania a inštalácie 

access pointov odstráni dodávateľ na vlastné náklady. 

 

Čl. VII 

Práva a povinností zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dodanie, inštaláciu a montáţ access pointov na dohodnutých 

mistach v zmysle špecifikácie uvedenej v prieskume trhu v kvalite zodpovedajúcej účelu tejto 

zmluvy, všeobecne záväzným právnym predpisom a v súlade s prílohami tejto zmluvy 

a nesmie mať ţiadne nedostatky brániace jeho uţívaniu. 

2. Dodávateľ zodpovedá za to, ţe pri realizácii diela sa nepouţije materiál, o ktorom je v dobe 

zabudovania známe, ţe je škodlivý. 

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

vzniknuté chybným vykonávaním diela.  

4. Objednávateľ je povinný zaistiť miesta dodania, inštalácie a montáţe access pointov na 

dohodnutých miestach v zmysle špecifikácie najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy. V prípade nedodrţania tejto povinnosti a nezabezpečenia pripravenosti miest 

dodania do dohodnutej lehoty 14 dní sa primerane predlţuje čas plnenia zmluvy dohodnutý 

v článku V, bod 1. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe si pri plnení záväzkov vzniknutých z tejto zmluvy vzájomne 

poskytnú nevyhnutnú súčinnosť. 

6. Dodávateľ zodpovedá za individuálnu bezpečnosť svojich pracovníkov a ich vybavenie 

ochrannými pomôckami podľa predpisov BOZP. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu o všetkých 

skutočnostiach potrebných pre činnosť dodávateľa a včas mu oznamovať všetky zmeny a 

dôleţité okolnosti, ktoré môţu mať vplyv na jeho činnosť podľa zmluvy. 

 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty 

1. V prípade, ţe dodávateľ nedodrţí dohodnutý termín dodania, inštalácie a montáţe access 

pointov v zmysle špecifikácie uvedenej v prieskume trhu, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kaţdý začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 

dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za kaţdý deň omeškania. 

3. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne 

oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú moţno uplatňovať samostatne. 
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4. Ak dodávateľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za kaţdý aj začatý deň omeškania. 

Čl. X 

Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe túto zmluvu je moţné 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 povaţovať nedodrţanie záväzku poskytnutia predmetu plnenia 

v dohodnutom mnoţstve, kvalite a čase dodávateľom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 

doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného písomného právneho úkonu 

druhému účastníkovi. 

 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy moţno len formou písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 

2. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom , 

uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými sluţbami 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. aţ d. v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 

3. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom, v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom a výsledky kontroly 

RO neumoţňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pre kaţdú zmluvnú stranu po dvoch (2) 

rovnopisoch. 

5. V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto 

zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť  druhej zmluvnej strane 

poštou, faxom alebo prostredníctvom e-mailu. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po 

dni zverejnenia v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov.  

7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bez výhrad s ňou súhlasia, na znak 

čoho pripájajú štatutárny zástupcovia zmluvných strán vlastnoručné podpisy. Ďalej prehlasujú, 

ţe im nie sú známe ţiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť alebo neúčinnosť 

tejto zmluvy voči tretím osobám a zmariť tak účel tejto zmluvy. 
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8. Zmluvné vzťahy medzi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 

predovšetkým  dohodou. 

 

Vo veľkej Ide, dňa  

 

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

 Peter Nagy – starosta obce     XY - konateľ 

  objednávateľ:                                                              dodávateľ: 

                   

 

 

Prílohy:  

- Príloha č. 1 – Kontrolný rozpočet 

 

 

 

 

 


