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Zmluva o dlelo
uzatvorená podľa ustanovenia
269 ods. 2 zá kona č . 513/1991 Zb. Obchodný zá konník v znení
neskorších predpisov a v sú lade SO zá konomČ. 343/2015 Z. z. o verejnom obstará vanía o zmene a
doplnení niektorých zá konovv znení neskorších predpisov (d‘alej v texte tiež ako „zmluva“) „Dodá vka
a montá žzariadení k projektu WiFi4EU“
I. Člá nok
Zmluvné strany

Objed ná vateľ:
Mestská Časť Bratislava Nové Mesto
Obchodné meno:
Juná cka1, 832 91 Bratislava
Sídlo:
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Konajú ca prostredníctvom:
00603317
IČO:
2020887385
DIČ:
Prima banka Slovensko, a.s.
Bankové spojenie:
SK0856000000001800347007
IBAN:
(d‘alej „objedná vateľ“alebo tiež „mestská č asť“)
—

a

Dod á vateľ:
NITRANET, s. r. o.
Obchodné meno:
Hornoč ermá nska55, 949 01 Nitra
Sídlo:
Štatutá rnyorgá n:
Slavomír TurČá ni, konateľ.
Ič o:
36534633
DIČ:
2021509545
SK202 1509545
IČ DPH:
Zapísaný v:
v Obchodnom registri Okresné ho sú du Nitra, vložka 11711/N
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN:
5K02 7500 0000 0040 0791 6626
(d‘alej len „dodá vateľ“)
(d‘alej tiež spolu objedná vateľa dodá vateľako „zmluvné strany“ v príslušnom slovnom tvare)

Ii. Člá nok
Úvodné ustanovenia
1.
Tú to zmluvu uzatvá rajúzmluvné strany ako výsledok verejné ho obstará vaniazá kazkys nízkou
hodnotou v zmysle 117 zá kona č . 343/2015 Z. z. o verejnom obstará vanía o zmene a doplnení
niektorých zá konov v znení neskorších predpisov (d‘alej ako „zá kon o verejnom obstará vaní“)
vyhlá senejverejným obstará vateľom, dňa 26.07.2021 na predmet zá kazky s ná zvom „Dodá vka a
montá žWIFI zariadení k projektu WiFi4EU“.
2.
Dodá vateľjeú spešným uchá dzač omv procese verejné ho obstará vaniana dodanie predmetu
zá kazkyuvedenom v č lá nkuIII tejto zmluvy ako predmet zmluvy. Zmluvné strany týmto vyhlasujú , že
sú spósobilé tú to zmluvu uzatvoriť a plniť zá väzkyz nej vyplývajú ce.
Iii. Člá nok
Predmet zmluvy
1.
Predmetom tejto zmluvyje kú pa, dodanie, inštaiá ciaa konfigurá ciabezdrótových prístupových
bodov na verejných priestranstvá chv rá mcimestskej č asti Bratislava-Nové Mesto v sú lade s „Opisom
predmetu zá kazky“ na predmet zá kazky s ná zvom „Dodá vka a montá ž WlFl zariadení k projektu
WiFi4EU“ (ďalej ako „predmet zmluvy“, alebo ako „WiFi systé m“ alebo tiež ako „tovar“), ktorý je
neoddeliteľnou prílohou Č. 1 tejto zmluvy, v rozsahu a obsahu víťaznej sú ťažnej ponuky predá vajú ceho

vypracovanej dňa 27.07.2021, ktorá je neoddeliteľnou prílohou Č. 2 tejto zmluvy (d‘alej ako „súťažná
panu ka“).
2.
Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zmluvy je i dodanie súvisiaceho materiálu na riadnu
inštaláciu WiFi systému a predloženie všetkých potrebných dokladov vzťahujúcich sa na dodávaný
tovar podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na jeho riadne užívanie a to najmä nie však výlučne
originály alebo úradne overené fotokópie atestov, certifikátov, návodov na obsluhu a pod..
Iv. Článok
Termín plnenia
Predávajúci sa zaväzuje riadne dodať kompletný predmet zmluvy na svoje náklady a svoje
nebezpečenstvo v lehote do 17.08.2021 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
V. Článok

Miesto plnenia predmetu zmluvy
Miestom dodania predmetu zmluvyje mestská časť Bratislava-Nové Mesto, k. ú Nové Mesto v mieste
desiatich (10) schválených externých prístupových bodov podľa článku VIII. odsek 12 tejto zmluvy.
vl. Článok

Dohodnutá cena
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dodávateľovi za riadnu a kompletnú
1.
dodávku predmet zmluvy uvedeného v článku III tejto zmluvy cenu, ktorá je stanovená na základe
výsledku verejného obstarávania dohodou zmluvných strán podl‘a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v
znení neskorších predpisov a v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a to v rozsahu a obsahu víťaznej
súťažnej ponuky predávajúceho zo dňa 27.07.2021, ktorá je neoddeliteľnou prílohou č. 2 tejto zmluvy.
2.
Cena za riadnu a kompletnú dodávku predmetu zmluvyje stanovená vo výške:
a) Cena bez DPH: 12 500 €
b) DPH: 2 500€
c) Celková cena vrátane DPH: 15 000 €
3.
Zmena dohodnutej ceny definovaná podľa odseku 2 tohto článku zmluvy je možná len
vzájomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými
Zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán.
4.
Dohodnutá cena je konečná a platí počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Cena zahřňa najmä
všetky náklady spojené s kúpou dodávaného tovaru, jeho dopravou, naložením a vyložením, resp. i
odvozom zvyšných častí dodaného tovaru ako i náklady súvisiace s riadnou a kompletnou dodávkou,
inštaláciou a konfiguráciou predmetu zmluvy v mieste dodania podl‘a tejto zmluvy.
Vii. Článok

Piatobné podmienky, fakturačné podmienky a sankcie
Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy uvedený v článku lIl tejto zmluvy je riadne
1.
dodaný podľa tejto zmluvy jeho protokolárnym prevzatím objednávateľom od dodávateľa v mieste
dodania. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich
oprávnených zástupcov protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom objednávatel‘odsúhlasí, že predmet
zmluvy alebo jeho užívaniaschopnú časť preberá, resp. uvedie, že predmet zmluvy alebo jeho
užívaniaschopnú časť preberá s námietkami (uvedie námietky), alebo nepreberá (uvedie dóvody
neprevzatia) a oprávnený zástupcovia zmluvných strán dohodnú náhradný termín riadneho doručenia
a prevzatia.
Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká dodávateľovi po riadnom a včasnom dodaní
2.
predmetu zmluvy a jeho protokolárnom prevzatí objednávateľom v súlade s odsekom 3 a nasl. tohto
článku.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie predmetu zmluvy bude uhradená jednorázovo
3.
po odovzdaní a prevzatí riadne a včas dodaného kompletného predmetu zmluvy objednávateľom v

súlade s Dohodou o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) WÍFI4EU. Financovanie
prebehne prostredníctvom vydanej poukážky, ktorú obstarávateľodovzdá dodávateľovi. Objednávateľ
neposkytne dodávateľovi zálohovú platbu za dodanie predmetu zmluvy.
4.
Predmet zmluvy bude financovaný z grantu „W1Fi4EU Podpora internetového pripojenia v
miestnych spoločenstvách“. Úhrada za plnenie predmetu zmluvy bude realizovaná formou
bezhotovostného platobného styku. Dohodnutá cena bude uhradená podľa bodu Dohody o grante v
rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE)—W1Fi4EU (Článok4—Vykazovanie a platobné podmienky).
Citujeme z predmetnej dohody:
„Agentúra má po prijatí vyhlásení a doplňujúcich informácií uvedených v článku 4.1 maximálne 60 dní
na overeniefungovania siete(-í) WiF14EU a na uhradenie platby zostatku spoločnosti na inštaláciu Wi
Fl. Platba sa uhradí iba pri splnení týchto podmienok:
1) na sleť W1Fi4EU sa pripojilo najmenej 10 používateľov;
Ii) značka WiF14EUje vhodne umiestnená na portáli na prihlásenie.
Po splnení vyššie uvedených podmienok dostane príjemca potvrdzujúce ozn ámenie o agen túra uhradí
platbu spoločnosti na inštaláciu Wi-Fi. Uvedenými platobnými podmienkami nie je dotknuté právo
agen túry kontrolovať súlad zariadení Wi-Fi s technickými špeclfikáciomi uvedenými v prílohe 1
prostredníctvom auditov ex post.“
5.
V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady dodávateľa súvisiace
s riadnym dodaním predmetu zmluvy v nadväznosti na podmienky a požiadavky na výber dodávateľa
pred metu zmluvy.
6.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet zmluvy od dodávateľa v prípade, že
nebude dodaný v dohodnutom rozsahu.
7.
Dňom prevzatia riadne dodaného a inštalovaného predmetu zmluvy v zmysle ods. 1. tohto
článku zmluvy objednávateľom, objednávateľ nadobudne k predmetu zmluvy vlastnícke právo. Týmto
okamihom prechádza na objednávateľa i nebezpečenstvo škody.
V prípade nedodržania stanoveného termínu na odstránenie vád dodávateľom podľa článku IX
8.
tejto zmluvy, má objednávateľ právo pozdržať platbu za dodanie predmetu zmluvy po dobu
odstránenia vád, pričom vzniknuté náklady bude znášať dodávateľ.
—

Viii. Čiánok

Povinnosti dodávateľa
1.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v zmysle dohodnutých podmienok, platných
súvisiacich STN noriem a platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2.
Všetok súvisiaci materiál, stroje a zariadenia, nástroje a náradie, ochranné pracovné
prostriedky pracovníkova pod. potrebný k riadnemu a včasnému dodaniu predmetu zmluvyje povinný
zabezpečiť na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodávateľ.
3.
Všetok dodávaný súvisiaci materiál, výrobky a zariadenie, musia zodpovedať platným
súvisiacim STN normám. Dodávateľ zodpovedá za všetok súvisiaci dodaný materiál, výrobky a
zariadenia.
4.
Objednávateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, vzniknutú dodávateľovi poškodením, zničením,
odcudzením či stratou vecí, potrebných k riadnemu dodaniu predmetu zmluvy, ako aj vecí pracovníkov
vykonávajúcich práce, nech sa nachádzajú kdekoľvek v mieste dodania predmetu zmluvy.
Dodávateľje pri odovzdávaní predmetu zmluvy povinný predložiť obstarávateľovi certifikáty
5.
od použitých materiálov a zariadení a protokol o skúškach funkčnosti.
Dodávateľje počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení objednávateľa reagovať na
6.
prípadné reklamované (skryté) vady, a to do 3 dní od obdržania oznámenia.
7.
Dodávateľ sa zaväzuje udržiavať v mieste dodania predmetu zmluvy poriadok.
8.
Dodávateľzodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisova požiarnej ochrany, zodpovedá
za prípadné škody na majetku vzniknuté pri dodaní predmetu zmluvy.
Dodávateľ zabezpečí zneškodnenie všetkých vzniknutých odpadov v súlade 50 zákonom č.
9.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene o doplnení niektorých zákonov u oprávnených poskytovateľov
takejto služby.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať úkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy na základe
10.
technických požiadaviek podľa Výzvy na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa
117 zákona o verejnom obstarávaní,,Dodávka a montáž WIFI zariadení k projektu WIFi4EU“ vyhlásenej
objednávatel‘om dňa 26.07.2021.
Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spÍňať
11.
minimálne nasledujúce technické parametre:
Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4 GHz
a.
5 GHz), ktoré sú certifikované pre
európsky trh.
b.
Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov.
Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov.
c.
Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point
d.
of management).
Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (lEEE) štandardom.
e.
f.
Podpora 802.1X lEEE štandardu.
Podpora 802.11r lEEE štandardu.
g.
h.
Podpora 802.11k lEEE štandardu.
Podpora 802.11v lEEE štandardu.
Schopnosť
AP obsluhovať naraz aspoň 50 róznych užívateľov bez zníženia kvality služby.
J.
k.
Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output).
Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).
12.
Zoznam schválených prístupových bodov:
Areál Kuchajda (4 prístupových bodov)
Areál Račianske Mýto (3 prístupové body)
Areál Trnavské Mýto (3 prístupové body)
—

-

-

-

Račianské mýto
GPS súradnice

poznámka

1

48°09‘30.0“N 17°07‘07.5“E

stÍp s kamerou

2

48°09‘31.8“N 17°07‘09.6“E

stÍp s kamerou

3

48°09‘32.9“N 1T07‘07.5“E

stÍp s kamerou

1

48°09‘28.5“N 17°07‘34.6“E

nad vstupom

2

48°09‘25.1“N 17‘07‘33.5“E

nad vstupom

3

48°09‘27.8‘N 17°07‘36.3“E

roh budovy

1

48°10‘09.5“N 17°08‘32.7“E

stÍp s kamerou

2

48°10‘ll.O“N 1T08‘30.6“E

stÍp s osvetlením

3

48°10‘09.0“N 17°08‘29.9“E

amfiteáter

4

48°10‘11.6“N 17°08‘44.2“E

športoviská pri elektro skriny

č. bodu

Trnavské mýto

Kuch ajd a

IX. Článok

Povinnosti objednávateľa
1.
Objednávateľ prevezme riadne a včas dodaný predmet zmluvy podľa tejto zmluvy od
dodávateľa na základe preberacieho protokolu.
2.
Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť dodávateľovi priestory za účelom dodania predmetu
zmluvy.

X. ČIá nok
Všeobecné dodacie podmienky

1.
Dodávateľ prehiasuje, že je oprávnený vykonávať predmetnú činnosť a že je pre ňu v pinom
rozsahu kvalifikovaný. Dodávateľ móže poveriť vykonaním časti predmetu zmiuvy inú právnickú alebo
fyzickú osobu. Zodpovedá však za realizáciu tejto časti zákazky tak, ako keby ju vykonal sám.
2.
Dodávateľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom dodania a inštalácie predmetu
zmiuvy podľa tejto zmiuvy aj rizikami na ňom, a že si pine uvedomuje rozsah dodávok a prác, ktoré má
vykonať.
3.
Dodávateľ pine zodpovedá za bezpečnosť pracovníkov, ktorí dodanie a inštaiáciu predmetu
zmluvy vykonávajú.
4.
Dodávateľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti a potenciálne nebezpečnej činnosti,
ktoré by pri pinení predmetu zmiuvy mohli viesť k ohrozeniu života či zdravia osób a k ohrozeniu
zariadenia alebo prevádzky.
5.
Dodávateľsa zaväzuje dodržiavaťvšetky bezpečnostné, hygienické, ekologické a protipožiarne
predpisy, zabezpečiťvšetky potrebné bezpečnostné, hygienické, ekologické a protipožiarne opatrenia.
6.
Dodávateľje povinný na mieste dodania a inštalácie predmetu zmluvy a vjeho okolí zachovávať
poriadok a čistotu a odstraňovať priebežne na svoje náklady prach, odpady a nečistoty, ktoré vznikli
pri vykonávaní prác.
7.
Dodávatel‘ nezodpovedá za prípadné poškodenia predmetu zmluvy treťou osobou po jeho
odovzdaní objednávateľovi.
8.
Pred odovzdaním predmetu zmluvy, príp. ihned‘ po odstúpení od zmluvy, dodávateľ odovzdá
objednávateľovi všetku súvisiacu technickú dokumentáciu potrebnú k riadnemu užívaniu predmetu
zmluvy alebo jeho užívaniaschopnej časti.
Xi. Článok
Záruka za akosť dodaných tovarov
1.
Dodávateľ poskytuje na predmet zmluvy záručnú dobu 36 mesiacov. Na dodané zariadenia
bude záručná doba min. 24 mesiacov alebo podľa uvádzania výrobcom.
2.
Dodávateľ po dobu záruky zaručuje:
bezchybnú akosť a bezporuchovú funkciu všetkých dodaných tovarov,
že dodanie tovarov bude pine zodpovedať tejto zmluve,
že dodanie tovarov bude spÍňať požiadavky všetkých platných súvisiacich STTN noriem a
platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť objednávateľovi všetky vady predmetu zmluvy, ktoré vzniknú
počas záručnej doby objednávateľovi. V prípade zistenia nesprávneho používania alebo vzniku vady zo
strany objednávateľa alebo treťou osobou, objednávateľje povinný uhradiť cenu za opravu vady.
4.
V prípade oznámenia vád objednávateľom v záručnej dobe sa dodávateľ zaväzuje do 7 dní
bezplatne zahájiť opravu alebo vymeniť chybný materiál či výrobok za nový.
5.
Záručná doba na opravenú časť predmetu zmluvy sa predlžuje o dobu, počnúc dňom
oznámenia vád a končiac dňom protokolárneho prevzatia opravenej časti predmetu zmluvy
objed návate ľo m.
6.
Záruka podľa sa nevzťahuje na vady, pri ktorých bude preukázané, že bali spósobené
nesprávnym užívaním predmetu zmluvy objednávateľom alebo treťou osobou.
-

-

-

Xii. Čiánok
Záverečné ustanovenie
1.
Akékoľvek zmeny a dopinky tejto zmluvy móžu byť realizované len písomne dodatkami,
podpísanými oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán. Dodatky k
zmluve sa postupne číslujú.
2.
Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zaväzujú obe
zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou. Ak nepríde k dohode budú sa všetky spory, ktoré vyplynú z
tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, riešiť podľa slovenského práva pred súdom. Obe zmluvné strany
sa zaväzujú považovať zmluvu a všetky informácie a jednania vyplývajúce z činnosti oboch zmluvných
strán podl‘a tejto zmluvy za dóverné a budú ich chrániť pred ich zneužitím tretími osobami.

3.
Zmluvaje vyhotovená v slovenskom jazyku v 6 vyhotoveniach, z ktorých obdrží objedná vateľ4
a dodá vateľ2vyhotovenia.
4.
Obe zmluvné strany prehlasujú , že zmluva bola podpísaná v dobrej a slobodnej vůli, nebola
podpísaná v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že si ju riadne preč ítali,
sú hlasia s ňou a na důkaz zá väznostia sú hlasu ju podpisujú .
5.
V prípade akejkoľvek zmeny identifikač ných ú dajov zmluvných strá nuvedených v zá hlavítejto
zmluvy, sú zmluvné strany povinné tú to skutoč nosť vopred pisomne ozná miťdruhej zmluvnej strane
poštou, faxom alebo prostredníctvom e-mailu.
Zmluva nadobú da platnosť dňom podpisu oprá vnenými zá stupcami štatutá rnych orgá nov
6.
oboch zmluvných strá n a ú č innosť nasledujú ci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objed ná vateľawww.banm.sk.
7.
Zmluvné strany si zmluvu preč ítali, jej obsahu porozumeli, bez výhrad s ňou sú hlasia, na znak
č oho pripá jajúštatutá rnyzá stupcoviazmluvných strá nvlastnoruč né podpisy. Ďalej prehlasujú , že im
nie sú zná mežiadne skutoč nosti, ktoré by mohli spósobiť neplatnosť alebo neú č innosťtejto zmluvy
voč i tretím osobá ma zmariť tak ú č eltejto zmluvy.
12.
Vzťahy zmluvných strá n neupravené touto zmluvou sa nadia príslušnými ustanoveniami
zá kona č . 513/1991 Zb. Obchodný zá konník v znení neskorších predpisov zá kona o verejnom
obstará vanía ostatných všeobecne zá vá znýchplatných prá vnychpredpisov Slovenskej republiky.
13. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú :
Príloha Č. 1— Opis predmetu zá kazky
.‘‘z‘1
Príloha Č. 2— Ná vrhna plnenie krité rií (sú ťažná ponuka) zo dňa

V Bratislave, dňa: 2
Objed ná vateľ:

.

‚dňa: ‘L. Ýto-1

ZQZJT

Dodá vateľ:

Mgr. Slavomír Turč á ni
konateľ

