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V Ý Z V A   N A    P R E D L O Ž E N I E    P O N U K Y 
 

Zákazka s nízkou hodnotou  podľa § 117  
 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších 

predpisov (ďalej  len ZVO) 
 

Wifi pre teba – obec Beladice 
„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci 

obce “ 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:                           Obec Beladice 

Sídlo:                                                                        Obecný úrad Gaštanová 167 

                                                                                  951 75 Beladice   

Štatutárny zástupca:                                                 PhDr. Mário Žáčik – starosta obce 

IČO:                                                              00 307 769 

DIČ:                                                                           2021037843 

Tel.:                                                                           +421 37 63 30 227 

             E-mail:                                                                       podatelna@obecbeladice.sk 

Internetová stránka:                                                  www.obecbeladice.sk 

Bankové spojenie:                                                     VÚB, a.s. 

IBAN:                                                                         SK65 0200 0000 0000 2392 9162 

2.    Miesto predloženia/doručenia ponuky:                 Obecný úrad Beladice 

3.    Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:                 podateľňa Obecného úradu  

Ponuku je možné zaslať naskenované aj elektronicky na adresu:  

matuskova.vos@gmail.com 

4.    Druh zákazky: tovar 

5. Predmet obstarávania: 

Wifi pre teba – obec Beladice 
„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci 

obce “ 
             

6.   Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti 
zmluvy po zverejnení.  
Kúpnu zmluvu a jej prílohu č.3 - Technické listy dodávaných aktívnych prvkov predloží len 
víťazný uchádzač na základe informácie o prijatí jeho ponuky. 
 
7.  Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce 
prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy 
na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo 
viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných 
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priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 10 externých prístupových bodov zahrňujúcich 
potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude 
používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou 
rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. 
 
Navrhované rozmiestnenie 10 AP (externých) k verejnej WiFi v obci Beladice 
1. miestna časť Malé Chrášťany (priestranstvo v okolí požiarnej zbrojnice) – umiestnenie na budovu vo 

vlastníctve obce Beladice (parc. č. 24 - LV 655) 
2. miestna časť Malé Chrášťany (priestranstvo v okolí autobusovej zastávky) na  stĺpe verejného rozhlasu 

vo vlastníctve obce Beladice (parc. č. 67/3 - LV 558) 
3. miestna časť Veľké Chrášťany (časť Pérov – autobusová zastávka) – umiestnenie na stĺp verejného 

rozhlasu vo vlastníctve obce Beladice (parc. č. 191/3 – LV 1120) 
4. miestna časť Veľké Chrášťany (futbalové ihrisko) – umiestnenie na stĺp verejného rozhlasu vo 

vlastníctve obce Beladice (parc. č. 191 / 9 – LV 516) 
5. miestna časť Veľké Chrášťany (okolie „zelený domček“) - umiestnenie na budovu vo vlastníctve obce 

Beladice (parc. č. 174 - LV 516) 
6. miestna časť Veľké Chrášťany (námestie) - umiestnenie na stĺp verejného rozhlasu vo vlastníctve obce 

Beladice (parc. č. 175/1 – LV 516) 
7. miestna časť Veľké Chrášťany (park) - umiestnenie na budovu vo vlastníctve obce Beladice – v zadnej 

časti (parc. č. 4/8 – LV 516) 
8. miestna časť Veľké Chrášťany (okolie kultúrneho domu) - umiestnenie na budovu vo vlastníctve obce 

Beladice – v prednej časti (parc. č. 4/8 – LV 516) 
9. miestna časť Beladice (autobusová zastávka pri kruhovom objazde) - umiestnenie na stĺp verejného 

rozhlasu vo vlastníctve obce Beladice (obec Beladice má v správe pozemok od SPF) (parc. č. 80/25- LV 
654) 

10. miestna časť Beladice (zastávka autobusu) - umiestnenie na stĺp vo vlastníctve obce Beladice (parc. č. 
8/1 – LV 788)   

 
Celkovo bude realizovaných 10 externých prístupových bodov (AP) 
 
Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať minimálne 
nasledujúce technické parametre:  
1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh, 
2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov, 
3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov, 
4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of 
management), 
5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom, 
6. Podpora 802.1x IEEE štandardu, 
7. Podpora 802.11r IEEE štandardu, 
8. Podpora 802.11k IEEE štandardu, 
9. Podpora 802.11v IEEE štandardu, 
10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby, 
11. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output), 
12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program). 
 
Sumár aktivít a výstupov 
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 s umiestneným logom (logo je súčasťou výzvy č. OPII-
2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7). 
 

8.   CPV: 32571000-6   Komunikačná infraštruktúra               

9.  Predpokladaná hodnota zákazky:  12 500,00  Eur bez DPH. 
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Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe stanovenia presného počtu prístupových bodov 
(interných, resp. externých) žiadateľom na základe stanoveného benchmarku a v súlade s ustanoveniami § 
6 zákona o verejnom obstarávaní. 

10.  Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Beladice, okres  Zlaté Moravce, Nitriansky kraj,    

11.  Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 
Maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení. 

12.  NUTS  kód :  SK023 

13.  Financovanie predmetu zákazky:   
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra a z vlastných zdrojov. 
Kód ITMS: NFP311070Y102 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou do 30 dní 
po vystavení faktúry.  
 
14.  Podmienky účasti: 
14.1. Uchádzač v zmysle § 32 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní musí mať na predmet 
zákazky oprávnenie na dodanie tovaru. 
 
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. 
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný 
obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač 
nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo 
doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.  
 

15.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:   

Najnižšia cena 
Spôsob hodnotenia: 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade 
neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do 
vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba 
ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.  

 
16. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená (dátum a čas): 30.11.2020  do 9.00 hod. 
 

17. Spôsob predloženia ponuky: poštou,osobne alebo elektronicky - ponuku je možné zaslať  

naskenovanú na emailovú adresu: matuskova.vos@gmail.com 

18. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Uchádzač predkladá ponuku v listinnej alebo v elektronickej podobe – naskenované emailom. 
Ponuka, celá korešpondencia a všetky doklady a dokumenty súvisiace s ponukou, musia byť predložené 
v slovenskom jazyku.  
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho 
(slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku. 
 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača:  
              vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 1 týchto   
              súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží  
              tento formulár každý jej člen; 
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b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený v Prílohe 2  týchto súťažných 
podkladov, 

       c.  Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar 
            U právnických osôb  napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
            živnostenského registra .     

- doklad uchádzač nie je povinný predložiť, podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ 
získa údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu 

                      d.    Čestné vyhlásenie, že má/nemá v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky  
                             subdodávateľovi – Príloha 3 

                      e.    Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – Príloha 4 
                      f.     Test splnenia technických parametrov (TSTP) v rámci "Wifi pre Teba" rozšírený o  
                             konkrétne časti technických listov zodpovedajúcich relevantnému parametru-  
                             v prílohe 

                      g.    Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity – v prílohe 

 
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.  
2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 
predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  

3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a 
chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ : áno 

 

20. Lehota viazanosti ponúk: do 31.5.2021  

 

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

        Ing. Zuzana Matušková –kontaktná osoba na verejné obstarávanie. Tel.: 0904223613,  
        email: matuskova.vos@gmail.com 

 

22.  Konflikt  záujmov 
        Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 dozvie o konflikte záujmov, prijme primerné opatrenia  
        a vykoná nápravu s cieľom zabránenia konfliktu záujmov. 
        Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä   
        vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo  
        úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného  
        obstarávania. 

 
23. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk : 19.11.2020 

 
 
            Beladice, dňa 19.11.2020 

                                    
                                          PhDr. Mário Žáčik 

                                                              starosta obce 
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PRÍLOHA  1 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov 
uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača 

 

  

IČO  

  

Právna forma  

  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej 
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa 
právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo 
zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo 
evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol 
uchádzač založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas 
verejnej súťaže 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
Fax  
E-mail  

 

V....................................., dňa ...                                  Podpisy: 
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PRÍLOHA  2 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

Zákazka:             

                

Wifi pre teba – obec Beladice 
„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci 

obce“ 
 
 

  
Uchádzač / skupina dodávateľov 

 

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE1 

  

 Navrhovaná cena 
v eur bez DPH 

DPH 
Navrhovaná cena 

v eur s DPH 

Ponúkaná cena  za dodanie 
predmetu zákazky 

S p o l u : 
   

 Pečiatka a podpis uchádzača

 
                                                        
 
1 nehodiace prečiarknuť 
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PRÍLOHA  3 

 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že pri realizácii  zákazky  
           

Wifi pre teba – obec Beladice 
„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci 

obce“ 
 

  a) nemám v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky žiadnemu  subdodávateľovi                                               

  

 b) Mám v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých 
zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky 
riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok.  
 
Zoznam subdodávateľov:  
Názov sídlo a IČO                                     Predmet subdodávky:                              Podiel subdodávky 
subdodávateľa                                                                                                        z celého diela v %: 
 
 
 
 
 
Vyhlasujem že všetky údaje a predložené doklady v ponuke sú úplné a pravdivé a údajov . 

 

V......................... dňa............... 

  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 
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PRÍLOHA  4 

 

 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle § 32 ods.1 písm.f) zákona 
o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 
 

                         nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní     

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 

 

 

                             

  

V......................... dňa 

  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

2 

                                                        
 
1Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.                                                          
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Zmluva o dodaní tovarov 

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

 
Článok I.  

Zmluvné strany 
 
1. Kupujúci:                 Obec Beladice 
Adresa:                  Gaštanová 167, 951 75 Beladice 
Zastúpenie:     PhDr. Mário Žáčik - starosta obce 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 
Číslo účtu:     SK65 0200 0000 0000 2392 9162 
IČO:      00307769 
DIČ:      2021037843 
 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
Predávajúci:     
Adresa:       
Zastúpený:     
Bankové spojenie: .    
Číslo účtu:     
IČO:       
IČ DPH:      
       
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Článok II.  
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo:  

Wifi pre teba – obec Beladice 
„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci 

obce“ 
 
v rozsahu v zmysle cenovej ponuky. Súčasťou dodania tovaru je aj dodanie materiálu na jeho 
vykonanie, ako aj vykonanie skúšok jeho funkčnosti a spísanie protokolu o skúškach. 
 
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne 
a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a súvisiacimi 
STN. 
 
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho súťažnou ponukou, ktorú predložil 
objednávateľovi ako uchádzač podľa súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou 
hodnotou. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli 
zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy. 

 
Článok lll. 

Termín plnenia 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v termíne 

na základe dohovoru najneskôr však do 12 mesiacov od podpisu tejto zmluvy. 
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2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo 
zhotovené v súlade s platnými technickými normami. 

 
3. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, 

príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie 
platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. 

 
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu. 
5. Miesto realizácie/plnenia predmetu zmluvy: Obec Beladice 
 

Článok lV. 
Cena predmetu zmluvy 

 
1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 

 
Cena bez DPH    EUR  
DPH 20 %        EUR  
Cena s DPH    EUR  

 
2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi uvedenými 

v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“. Rozpočet (ocenený 
„Výkaz výmer“ – podrobný popis prístupového bodu) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
(Príloha č. 2). 

 
3.     V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na: 

a) nainštalovanie, oživenie a uvedenie diela do prevádzky, 
b) odovzdanie diela a zaškolenie obsluhy. 

 
Článok V. 

Platobné podmienky 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať po ukončení 

a odovzdaní diela. 
 
2.  Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. 

Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi 
na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok. V prípade, že súpis 

vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví 
faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných 
prác. 

 
4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň 

odpísania z účtu objednávateľa.  
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5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10 % z celkovej ceny diela, ktoré zhotoviteľovi uhradí do 
30 dní po odstránení všetkých prípadných závad a nedorobkov. Podkladom je zápis 
o kompletnom odstránení všetkých prípadných závad a nedorobkov potvrdený zodpovedným 
zástupcom objednávateľa. 

 
Článok Vl. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 
1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. 

Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela. 
 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo je zhotovené po technickej stránke tak, že neumožňuje porušenie 

zákona o ochrane osobných údajov. 
 
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis 

prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na 
ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo 
preberá.  

 
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN 

a všeobecne záväznými predpismi. 
 
5. Dňom zaplatenia diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. 
 

Článok VII. 
Záručná doba a vady diela 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti 

dohodnuté v zmluve. 
 
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi.  
 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ  vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností. 

 
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne 

upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované 
vady.  

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky 

možnom čase, najneskôr však do 5 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom. 
 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 30 dní od začatia ich odstraňovania, ak 

nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. 
 

Článok VIII. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 
1.  V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo 

na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 
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2. 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. 

 
Článok IX. 

Spolupôsobenie objednávateľa 
 
1.  V prípade, ak sa v priebehu realizácie predmetu zmluvy vyskytne potreba ďalších podkladov 

alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané 
spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín 
plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. 

 
Článok X. 

Povinnosti zhotoviteľa 
 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť tovary v zmysle dohodnutých podmienok a platných predpisov. 
 
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 je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami (či už 
objednávateľa alebo inými osobami určenými na základe Zmluvy o poskytnutí finančného 
príspevku uzavretej medzi poskytovateľom príspevku a objednávateľom) 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 

spÍňať minimálne nasledujúce technické parametre: 
1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh, 
2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov, 
3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov, 
4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of 
management), 
5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom, 
6. Podpora 802.1x IEEE štandardu, 
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7. Podpora 802.11r IEEE štandardu, 
8. Podpora 802.11k IEEE štandardu, 
9. Podpora 802.11v IEEE štandardu, 
10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby, 
11. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output), 
12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program). 
 
Navrhované rozmiestnenie 10 AP (externých) k verejnej WiFi v obci Beladice: 
1. miestna časť Malé Chrášťany (priestranstvo v okolí požiarnej zbrojnice) – umiestnenie na budovu vo 

vlastníctve obce Beladice (parc. č. 24 - LV 655) 
2. miestna časť Malé Chrášťany (priestranstvo v okolí autobusovej zastávky) na  stĺpe verejného rozhlasu 

vo vlastníctve obce Beladice (parc. č. 67/3 - LV 558) 
3. miestna časť Veľké Chrášťany (časť Pérov – autobusová zastávka) – umiestnenie na stĺp verejného 

rozhlasu vo vlastníctve obce Beladice (parc. č. 191/3 – LV 1120) 
4. miestna časť Veľké Chrášťany (futbalové ihrisko) – umiestnenie na stĺp verejného rozhlasu vo 

vlastníctve obce Beladice (parc. č. 191 / 9 – LV 516) 
5. miestna časť Veľké Chrášťany (okolie „zelený domček“) - umiestnenie na budovu vo vlastníctve obce 

Beladice (parc. č. 174 - LV 516) 
6. miestna časť Veľké Chrášťany (námestie) - umiestnenie na stĺp verejného rozhlasu vo vlastníctve obce 

Beladice (parc. č. 175/1 – LV 516) 
7. miestna časť Veľké Chrášťany (park) - umiestnenie na budovu vo vlastníctve obce Beladice – v zadnej 

časti (parc. č. 4/8 – LV 516) 
8. miestna časť Veľké Chrášťany (okolie kultúrneho domu) - umiestnenie na budovu vo vlastníctve obce 

Beladice – v prednej časti (parc. č. 4/8 – LV 516) 
9. miestna časť Beladice (autobusová zastávka pri kruhovom objazde) - umiestnenie na stĺp verejného 

rozhlasu vo vlastníctve obce Beladice (obec Beladice má v správe pozemok od SPF) (parc. č. 80/25- LV 
654) 

10. miestna časť Beladice (zastávka autobusu) - umiestnenie na stĺp vo vlastníctve obce Beladice (parc. č. 
8/1 – LV 788)   

 
            Článok XI. 

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 zm luvy medzi 
žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom/zhotovi teľom 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 podliehaj ú ochrane duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov. 

 
 

Článok XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo 
strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy najmä, ak zhotoviteľ: 

a/ bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 14 dní, 
b/ ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať predmet zmluvy vädne, t.j. v  rozpore s 
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ 
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objednávateľom v priebehu vykonávania predmetu zmluvy písomne upozornený, a ktoré napriek 
tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, 
c/ v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil vykonávanie predmetu zmluvy, alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, 
d/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré 
práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,  
e/ nesplní svoju povinnosť ustanovenú v čl. II, bod 3 tejto zmluvy. 
f/ Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, 
kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly 
RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

 
Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
a) Obec   zverejní na webovom sídle obce, alebo voľne prístupnom registri zmlúv. 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, 

môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 
 
2.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 

 
3.  Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľa obdrží 2 vyhotovenia a 

zhotoviteľ 1 vyhotovenie.  
 
4. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými 

ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
5.     Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými   
        stranami účinnosť dňom  po kladnom overení procesu VO riadiacim orgánom a po mpridelení   
        dotácie od poskytovatľa pomoci a nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a  
        Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
 

Článok XIV. 
Prílohy 

 
Neoddeliteľnou súčasťou ZoD v zmysle  Výzvy OPII-2018/7/1-DOP sú nasledovné prílohy: 
 
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 Beladiciach, dňa .........................                                            V ………… , dňa .......................... 
 
          Za objednávateľa:                                                                   Za objednávateľa: 
 
 
 ........................................................... ....................................................... 
                PhDr. Mário Žáčik                                                                   
                  starosta obce                                                                                 


