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Zmluva na dodanie tovaru a internetového pripojenia 

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

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 
Sídlo:    Americká trieda 15, 040 13 Košice 

Zastúpený:  Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta mestskej časti 

IČO:   00691071 

DIČ:   2020762986 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:   SK09 5600 0000 0065 1543 9001 

 

Telefón: 055/636 0430 

Kontaktná osoba: PhDr. Jaroslav Žďára 

Telefón: +421 944 973 072 

E-mail: zdara@tahanovce.sk 
 

(ďalej len objednávateľ) 

 

 

Dodávateľ:    
Sídlo:     

Zastúpený:     

IČO:    

DIČ:    

IČ DPH:   

Bankové spojenie:  

IBAN:    

 

Telefón:  

Kontaktná osoba:  

Telefón:  

E-mail:  
 

(ďalej len dodávateľ)  

 

 

 

Dodávateľ je úspešný uchádzač verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Dodanie 

bezdrôtových prístupových bodov a poskytnutie internetového pripojenia na verejných 

priestranstvách v rámci mestskej časti.“ 
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Čl. II 

Predmet zmluvy 
 

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: 

1.1. dodať a vybudovať bezplatné Wifi pripojenie pre občanov a návštevníkov mestskej 

časti Košice-Sídlisko Ťahanovce prostredníctvom 1 interného bezdrôtového prístupového 

bodu a 7 externých bezdrôtových prístupových bodov (AP - acess pointov) na verejných 

priestranstvách v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy  

1.2.poskytnutie internetového pripojenia pre tieto  prístupové body so zabezpečením 

minimálnej rýchlosti sťahovania 30 Mbps.,  

a to v súlade s podmienkami stanovenými v postupe zadávania zákazky,  s ktorými predá-

vajúci súhlasil predložením svojej ponuky. 

2. Prístupové body musia spĺňať nasledujúce technické parametre: 

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

európsky trh, 

- Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov, 

- Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov, 

- Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single 

point of management), 

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

štandardom, 

- Podpora 802.1x IEEE štandardu, 

- Podpora 802.11r IEEE štandardu, 

- Podpora 802.11k IEEE štandardu, 

- Podpora 802.11v IEEE štandardu, 

- Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality 

služby, 

- Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output), 

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

3.   Súčasťou dodávky je projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenia 

aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, Simulácia pokrytia priestoru, Meranie 

skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu 

hotspot portálu s umiestneným logom.  

4.    Výkopové práce pre vedenie dátovej siete k AP v lokalite Park na Americkej triede zabezpečí 

objednávateľ v koordinácii s dodávateľom.  

5.   Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas vykonané dielo cenu podľa podmienok     

uvedených v tejto zmluve. 

 

Čl. III 

Dodacie podmienky 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vybudovať Wifi pripojenie v zmysle predmetu zmluvy uvedenom 

v bode 1.1. najneskôr 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať internetové pripojenie v zmysle predmetu zmluvy uve-

denom v bode 1.2. päť rokov odo dňa odovzdania predmetu zmluvy uvedenom v bode 1.1.  
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3. Miesta dodania: 

3.1.Kultúrne stredisko mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Budapeštianska 30, Ko-

šice – internýAP 

3.2.Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 2, Košice –  

externý AP 

3.3.Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 16, Košice –  

externý AP 

3.4.Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 18, Košice – 

 externý AP 

3.5.Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 32, Košice –  

externý AP 

3.6.Park na Americkej triede, Košice – externý AP 

3.7.Športový areál na Bruselskej ulici (Skatepark), Košice – externý AP -2 ks 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ oznámi objednávateľovi dátum začatia zhotovova-

nia diela, najmenej 5 pracovných dní vopred. 

5. Dodávateľ je povinný informovať objednávateľa o predpokladanom termíne ukončenia diela 

a o termíne odovzdania diela najmenej 5 pracovných dní vopred.  

6. Dodávateľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek uda-

losti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom predĺženia času  plne-

nia. 

7. Dodržanie termínu plnenia je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednáva-

teľa. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotove-

nie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. 

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

dielo vzťahujú.  

9. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, ktorého súčasťou je úspešné vykonanie do-

hodnutých funkčných skúšok, spíšu zmluvné strany záznam o odovzdaní a prevzatí pred-

metu zmluvy. 

 

  

Čl. IV. 

Cena za predmet zmluvy, platobné podmienky 

 
1. Cena za celý predmet zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky dodávateľa vo výške:  

.....................................€ bez DPH, t.j. ....................................... € s DPH. 

2. V cene za predmet zmluvy sú započítané všetky náklady dodávateľa na vykonanie predmetu 

zmluvy. Cena je maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje za predmet zmluvy uvedený v bode 1.1 zaplatiť dodávateľovi jed-

norazovú odplatu vo výške ...................€  po odovzdaní a prevzatí tejto časti predmetu 

zmluvy objednávateľom na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Faktúra musí obsaho-

vať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny.  

Dodávateľ vystaví a doručí faktúru objednávateľovi po protokolárnom odovzdaní tejto časti 

predmetu zmluvy, vrátane súvisiacej dokumentácie. Preberací protokol a dodací list budú 

prílohou faktúry. Faktúra je splatná v lehote 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Cena 

za predmet zmluvy sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z účtu objednávateľa. 

4.  Objednávateľ sa zaväzuje za predmet zmluvy uvedený v bode 1.2. uhrádzať dodávateľovi 

pravidelnú mesačnú platbu vo výške ...............................€  v lehote najneskôr do dňa splat-

nosti kalendárneho mesiaca na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Dodávateľ vystaví 

prvú faktúru po odovzdaní predmetu zmluvy uvedenom v bode 1.1.  
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 Celková suma za dodanie predmetu zmluvy uvedenom v bode 1.2. počas 5 rokov je stano-

vená na ..............................€ 

 

 

Čl. V 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 

1. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpí-

sania záznamu o odovzdaní a prevzatí zodpovednými zástupcami zmluvných strán. 

2. Počas záruky zodpovedá dodávateľ  za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie ob-

jednávateľa odstrániť na svoje náklady.  

3. Nedodržanie technických a kvalitatívnych požiadaviek na predmet zmluvy bude posudzo-

vané ako nevyhovujúce a reklamovateľné. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť k odstráneniu poruchy v záručnej dobe najneskôr do 3 pra-

covných dní od preukázateľného nahlásenia poruchy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

ináč. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 500,00 € za každý 

deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Náklady na odstránenie reklamovanej vady 

nesie zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až do vydania expertného posudku.  

5. V prípade, že 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 

obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto  náklady vyúčtované. 

6. Objednávateľ oznámi závadu predmetu dodávky na týchto kontaktných údajoch: 

a) Tel.:  

b) E-mail:  

Čl. VI 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody  

 

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy uvedenom v bode 1.1 až úpl-

ným zaplatením dohodnutej ceny podľa článku IV tejto zmluvy. 

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

access pointov a internetového pripojenia odstráni dodávateľ na vlastné náklady. 

Čl. VII 

Práva a povinností zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy riadne, včas, v rozsahu a v súlade 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

2. Objednávateľ je oprávnený priebežne požadovať od dodávateľa informácie o stave                       

zhotovenia predmetu zmluvy.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si pri plnení záväzkov vzniknutých z tejto zmluvy vzájomne 

poskytnú nevyhnutnú súčinnosť. 

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

ochrannými pomôckami podľa predpisov BOZP. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu o všetkých sku-

točnostiach potrebných pre činnosť dodávateľa a včas mu oznamovať všetky zmeny a dô-

ležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa zmluvy. 
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Čl. VIII 

Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť: 

a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenom v písomnej dohode, 

b) odstúpením od zmluvy dodávateľom alebo objednávateľom v prípade podstatného po-

rušenia niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvnej povin-

nosti sa bude považovať nedodržanie záväzku poskytnutia predmetu plnenia v dohod-

nutom množstve, kvalite a čase dodávateľom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doru-

čenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného písomného právneho úkonu dru-

hému účastníkovi, 

c) objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, ak ne-

došlo k plneniu zmluvy 

 

 

 

Čl. IX 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Dodanie tovarov je realizované v rámci projektu „Wifi pre Teba“.  Projekt je realizovaný 

v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. 

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

točnenými 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. 

 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

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

oboma zmluvnými stranami. 

2. Objednávateľ je oprávnený preniesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na 

tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti na inú osobu, je povinný toto 

neodkladne oznámiť dodávateľovi. 

3. Zmluvné vzťahy medzi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustano-

veniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

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

predovšetkým  dohodou. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch rovnopi-

soch. 

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



6 
 

po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.  

7. Objednávateľ pri zverejnení zmluvy zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich              

z §17 Obchodného zákonníka a § 11 Občianskeho zákonníka. 

Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy, 

ktoré sú výsledkom duševnej činnosti zhotoviteľa.  

Objednávateľ zabezpečí anonymizovanie tých údajov, ktoré: 

a) zhotoviteľ oddelí od zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so zmluvou, 

krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter 

obchodného tajomstva, 

b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, 

c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa 

možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska 

a pod.) 

8. Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho bodu tohto článku nie je 

v súlade s  § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, 

ktoré neboli sprístupnené. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia 

 

 

 

V Košiciach dňa ...............................   V......................... dňa......................  

 

Objednávateľ:          Dodávateľ: 

        

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

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

          starosta                    konateľ  

   

 

 

 

Prílohy: č. 1 Podrobný popis prístupových bodov s väzbou na finančné limity 

  č. 2 Test splnenia technických parametrov 

  č. 3 Technické listy dodávaných aktívnych prvkov 

 


