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Výzva na predkladanie ponúk na zákazku 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 aj ako „výzva“) 
 

1. Verejný obstarávateľ: 

Názov:                        Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 

Sídlo:                          Novoveská 17/A 

PSČ:                            843 10  

Mesto/obec:                Bratislava 

Štát:                             Slovenská republika 

IČO:                            00 603 392 

DIČ:                            2020919109 

Bankové spojenie:      Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:                         SK 31 0200 0000 0000 0162 

4042 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Martin Garaj, PhD. 

Telefón:  +421 907 956 210 

E-mail:  obstaravanie@verejneobstaravania.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.devinskanovaves.sk  
 

2.  Názov zákazky: „Projekt WiFi4EU“ 
 

3.  Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovarov a poskytnutie služieb 
 

4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 32571000-6 Komunikačná infraštruktúra 
 

5.   Miesto  dodania:  Mestská  časť  Bratislava-Devínska Nová Ves,  k.  ú.  D e v í n s k a  N o v á  

V e s   v mieste  10  externých prístupových bodov: 

1. Zastávka “Stanica Dev. Nová Ves” 

2. Futbalový štadión Dev. Nová Ves 

3. Oddychový park – Na Grbe-Charkovská 

4. Park – Miestny úrad Dev. Nová Ves 

5. Detské ihrisko pri ZUŠ 

6. Zastávka Hradištná 

7. Zastávka Milana Marečka 

8. Detské ihrisko Jána Smreka 

9. Zastávka Štefana Králika 

10. Workoutové ihrisko Pavla Horova 

 

Všetky body sú označené v situačnom nákrese, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. 
 

6.  Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je kúpa, dodanie, inštalácia a konfigurácia 

bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mestskej časti 

Bratislava- Devínska Nová Ves. Predmet zákazky spočíva vo vybudovaní bezplatného WiFi 

pripojenia pre občanov aj návštevníkov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na  verejných  priestranstvách.  V čase  

vyhlásenia  výzvy  na  predkladanie  ponúk  sa  na  verejných priestranstvách nenachádza WiFi 
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pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového 

prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 

10 externých prístupových bodov zahrňujúcich všetko potrebné a nevyhnutné príslušenstvo s 

inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete 

(SSID) WiFi4EU  a poskytovať internetovú  konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 

30 Mbps bezodplatne všetkým občanom a návštevníkom mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves. 
 

Uchádzač musí zabezpečiť, aby každý prístupový bod: 

•  podporoval súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie, 

•  mal podporný cyklus dlhší ako 5 rokov, 

•  mal priemerný čas medzi poruchami (MTBF) po dobu najmenej 5 rokov, 

•  mal osobitné a centralizované jedno riadiace miesto pre všetky prístupové body každej 

siete WiFi4EU, 

•  podporoval IEEE 802.1x, 

•  spĺňal normu IEEE 802.11ac Wave I, 

•  podporoval IEEE 802.11r, 

•  podporoval IEEE 802.11k, 

•  podporoval IEEE 802.11v, 

•  dokázal zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu, 

•  mal najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup), 

•  spĺňal certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi Alliance). 
 

Komplexnosť  uskutočnenia  predmetu  zákazky:  

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a 

kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky. 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 

predložené. 
 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,- Eur bez DPH. 

  V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako disponibilné zdroje 

financovania predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa, môže verejný obstarávateľ 

považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju. 
   

8.  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Záujemca/uchádzač môže vykonať 

obhliadku miesta dodania predmetu zákazky po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou 

uvedenou v bode 1 tejto výzvy. 
 

9.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Na základe výsledku postupu 

zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a 

úspešným uchádzačom na druhej strane Zmluva o dodaní tovarov a poskytnutí služieb podľa 

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

predpisov (ďalej ako „zmluva“). Návrh zmluvy tvorí  Prílohu č. 2 tejto výzvy. Do návrhu 

zmluvy uchádzač doplní svoje identifikačné údaje, cenu a podpíše ho oprávnená osoba 

uchádzača. 

10.  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Lehota dodania je do 60 dní odo dňa nadobudnutia 



3  

účinnosti zmluvy. 
 

11.  Platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný v zmysle D ohody o grante v 

rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE)-WiFi4EU, dohoda č. INEA/CEF/WiFiEU/3-

2019/018632-023292 formou bezhotovostného platobného styku. Verejný obstarávateľ zálohovú 

faktúru neakceptuje, zálohu neposkytuje. Cena za predmet zmluvy bude uhradená v lehote a 

po splnení podmienok uvedených v Dohode o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy 

(NPE) – WiFi4EU zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
 

12.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom v Eur s DPH, Váha 100% 
 

13.  Doklady/dokumenty preukazujúce splnenie podmienok 

účasti: 

  Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa  

§ 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) - musí 

byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce, ktoré 

zodpovedajú predmetu zákazky. 

  Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení v súlade s predchádzajúcou 

vetou, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom 

je uchádzač zapísaný. 
 

13.2 Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

  Uchádzač nemusí v ponuke predkladať doklady v súvislosti s predchádzajúcou vetou, túto 

skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 
 

14.  Požiadavky na zostavenie ponuky: 

14.1  Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o 

cenách vykonáva. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. 

Navrhovaná cena musí úplne zahŕňať cenu za celý predmet zákazky v nadväznosti na 

podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk. 

 14.2 Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom 

ako „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy. 

14.3  Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú cenu 

uvedie: 

-  navrhovaná cena bez DPH, 

-  výška a sadzba DPH, 

-  navrhovaná cena vrátane DPH. 

14.4  Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 



4  

„Nie som platcom DPH“. 

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platcom DPH, zmluvná cena sa nezvýši. 

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú cenu je potrebné 

určiť najviac na 2 desatinné miesta. 
 

15.  Obsah ponuky uchádzača: 

15.1   Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), Príloha č. 1 výzvy 

15.2  Vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dodaní tovarov a poskytnutí služieb podľa ustanovenia 

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

jednom (1) vyhotovení, Príloha č. 2 výzvy 

15.3  Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 3 výzvy 
 

16.  Lehota na predkladanie ponúk: do 21.01.2022 do 9 hod.  
 

17.  Miesto a spôsob doručenia ponuky: Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi 

buď elektronicky na e-mail  obstaravanie@verejneobstaravania.sk, alebo osobne alebo poštou, 

prípadne kuriérom alebo pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke s 

NÁZVOM UCHÁDZAČA, označenej slovami VEREJNÉ OBSTARÁVANIE-

NEOTVÁRAŤ a heslom „Projekt WiFi4EU“ na adresu: 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

Novoveská 17/A 

843 10  Bratislava. 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo 

osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, 

kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka 

skutočne doručená verejnému obstarávateľovi na vyššiu uvedenú adresu (nestačí odovzdanie na 

prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú 

teda vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom 

vrátené neotvorené. 

18.  Lehota viazanosti ponuky je do: 31.01.2022 
 

19.  Termín otvárania ponúk: do 21.01.2022 o 9 hod. 

Otváranie ponúk bude neverejné. 
 

20.  Ďalšie informácie: 

20.1  Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ponuka musí 

byť úplná a uchádzač musí spĺňať podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. 

20.2  Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené 

verejným  obstarávateľom,  náležitosti  ponuky  a bude mať  najnižšiu  celkovú  cenu  v Eur s  

DPH. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 

20.3  Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

20.4  V prípade, ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, 

verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí a 

splní podmienky určené verejným obstarávateľom a náležitosti ponuky. 
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20.5.  Zmluvu počas jej trvania je možné meniť bez nového verejného obstarávania za podmienok 

uvedených v ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

20.6  Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

20.7   Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ponuku  aj  v prípade,  keď  sa  zmenia 

okolnosti, za ktorých sa výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných 

prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

20.8  Verejný  obstarávateľ  môže  zrušiť  použitý  postup  verejného  obstarávania  z nasledovných 

dôvodov: 

a)  nebude predložená ani jedna ponuka, 

b)  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto 

výzve na predkladanie ponúk, 

d)  všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky 

určená verejným obstarávateľom, 

e)  zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo. 

20.9  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
 

21.   Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 

11.01.2022 
 

22.   Prílohy výzvy: 

Prílohu č. 1:  Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2:  Návrh Zmluvy o dodaní tovarov a poskytnutí služieb podľa ustanovenia § 269 

ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Príloha č. 3:  Vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4:  Situačný nákres umiestnenia predmetu zákazky 
 

 

V Bratislave, dňa 3.12.2021 
 

 
 
 
 
 
 

Dárius Krajčír 

     starosta 
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Príloha č. 1 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

 

 

Obchodné meno uchádzača:1  

Adresa sídla uchádzača:  

Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:  

Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:  

Číslo telefónu kontaktnej osoby:  

E-mail kontaktnej osoby:  

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

 

 

Kritérium 

 

Cena 

bez DPH 
DPH 

Cena s 

DPH 

Celková zmluvná cena za predmet zákazky spolu (EUR) 

 

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

.. 

EUR 

 

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

.. 

EUR 

 

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

.. 

EUR 

 

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným verejným 

obstarávateľom: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves na predmet zákazky: „Projekt 

WiFi4EU“.  

 

 

Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie 

ponúk.  

 
V......................... dňa ... 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania      ................................................ 

IČO: meno a priezvisko, funkcia2 

                                                           
1 V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, 
ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.  
2 Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný 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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Príloha č. 3 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

Názov zákazky: „Projekt WiFi4EU“ 

 

[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, 

ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) 

vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na 

predkladanie ponúk zo dňa 3.12.2021, čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom 

zadávania zákazky:  

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo 

by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) 

akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo 

nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním 

tejto zákazky,  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná 

za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 

verejného obstarávania,  

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a 

úplné informácie. 

 

V......................... dňa ... 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania      ................................................ 

IČO: meno a priezvisko, funkcia 
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Príloha č. 2 

 

Zmluva o dodaní tovarov a poskytnutí služieb 

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

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                            

(ďalej v texte tiež ako „zmluva“) 

„Projekt WiFi4EU“  

 

I. Článok 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  

Obchodné meno:  Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves  

Sídlo:    Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika  

Zastúpený:   Dárius Krajčír - starosta  

IČO:    00 603 392 

DIČ:    20 20 91 91 09 

IBAN:   SK31 0200 0000 0000 0162 4042 

SWIFT:   ... 

   

(ďalej „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:  

Obchodné meno:   

Sídlo:  

Štatutárny orgán:  

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaný v:   

IBAN:  

SWIFT:   

    

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

(ďalej tiež spolu objednávateľ a dodávateľ ako „zmluvné strany“ v príslušnom slovnom 

tvare) 
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II. Článok 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania zákazky 

s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 

o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej verejným obstarávateľom, ktorým je objednávateľ 

dňa ... 2021 na predmet zákazky s názvom „Projekt WiFi4EU“. 

2. Dodávateľ je úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania na dodanie 

predmetu zákazky uvedenom v článku III tejto zmluvy ako predmet zmluvy. Zmluvné 

strany týmto vyhlasujú, že sú spôsobilé túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej 

vyplývajúce. 

 

III. Článok 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa, dodanie, inštalácia a konfigurácia bezdrôtových 

prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves v súlade s „Opisom predmetu zákazky“ na predmet zákazky 

s názvom „Projekt WiFi4EU“ (ďalej ako „predmet zmluvy“, alebo ako „WiFi systém“ 

alebo tiež ako „tovar“), ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto zmluvy, v rozsahu 

a obsahu víťaznej súťažnej ponuky dodávateľa vypracovanej dňa ........., ktorá je 

neoddeliteľnou prílohou  č. 2 tejto zmluvy (ďalej ako „súťažná ponuka“).  

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 

1. Predávajúci sa zaväzuje riadne dodať kompletný predmet zmluvy na svoje náklady a svoje 

nebezpečenstvo v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy. 

 

V. Článok 

Miesto plnenia predmetu zmluvy 

1.  Miestom dodania predmetu zmluvy je mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, k. ú 

Devínska Nová Ves v mieste desiatich (10) schválených externých prístupových bodov 

podľa článku VIII odsek 12 tejto zmluvy. Miesto dodania predmetu zmluvy je zobrazené 

v „Situačnom nákrese umiestnenia predmetu zmluvy“, ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 

3 tejto zmluvy. 
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VI. Článok 

Dohodnutá cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dodávateľovi za riadnu a kompletnú 

dodávku predmet zmluvy uvedeného v článku III tejto zmluvy cenu, ktorá je stanovená na 

základe výsledku verejného obstarávania dohodou zmluvných strán podľa zákona č.  

18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a v súlade s jeho vykonávacou 

vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 dodávateľa zo dňa .............., ktorá je neoddeliteľnou prílohou č. 

2 tejto zmluvy.  

2. Cena  za riadnu a kompletnú dodávku predmetu zmluvy je  stanovená vo výške: 

a) Cena bez DPH: 

b) DPH:  

c) Celková cena vrátane DPH: 

 

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 zahŕňa 

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 podľa tejto zmluvy. 

  

VII. Článok 

Platobné podmienky, fakturačné podmienky a sankcie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy uvedený v článku III tejto zmluvy je 

riadne 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 objednávateľ 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 dôvody neprevzatia) 

a oprávnený zástupcovia zmluvných strán dohodnú náhradný termín riadneho doručenia a 

prevzatia.   

2. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká dodávateľovi po riadnom a včasnom dodaní 

predmetu zmluvy a jeho protokolárnom prevzatí objednávateľom.   

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie predmetu zmluvy bude uhradená 

jednorázovo 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)-WiFi4EU, dohoda č. INEA/CEF/WiFiEU/3-2019/018632-023292, 

zverejnenou na webovom sídle objednávateľa. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi 

zálohovú platbu za dodanie predmetu zmluvy. 
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4. Predmet zmluvy bude financovaný z grantu „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia 

v miestnych spoločenstvách“. Úhrada za plnenie predmetu zmluvy bude realizovaná 

formou bezhotovostného platobného styku. Dohodnutá cena bude uhradená v lehote a po 

splnení podmienok podľa Dohody o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) – 

WiFi4EU.  

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 predmetu zmluvy. 

6. Objednávateľ 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. 

8. V prípade nedodržania stanoveného termínu na odstránenie vád dodávateľom podľa 

článku IX tejto zmluvy, má objednávateľ právo pozdržať platbu za dodanie predmetu 

zmluvy po dobu odstránenia vád, pričom vzniknuté náklady bude znášať dodávateľ. 

 

VIII. Článok 

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 pracovníkov a pod. potrebný k riadnemu a včasnému dodaniu predmetu 

zmluvy je 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. 

5. Dodávateľ je pri odovzdávaní predmetu zmluvy povinný predložiť objednávateľovi 

certifikáty od použitých materiálov a zariadení a protokol o skúškach funkčnosti. 

6. Dodávateľ je počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení objednávateľa 

reagovať na prípadné reklamované (skryté) vady, a to do 3 dní od obdržania oznámenia. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje udržiavať v mieste dodania predmetu zmluvy poriadok. 

8. Dodávateľ zodpovedá za prípadné škody na majetku vzniknuté pri dodaní predmetu 

zmluvy. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu a bezpečnosť pri 

práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii predmetu tejto zmluvy v súlade 
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s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky č. 

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 

výkon niektorých činností v znení niektorých predpisov, vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 

užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Dodávateľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti 

a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. V záujme bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci je dodávateľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich 

pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady 

bezpečného správania sa a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci 

nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod 

ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by 

mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa 

na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov 

pri plnení zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Dodávateľ môže na plnenie tejto 

zmluvy nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú 

potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú 

dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými 

prostriedkami. 

9. Dodávateľ zabezpečí zneškodnenie všetkých vzniknutých odpadov v súvislosti s plnením 

tejto zmluvy v súlade so zákonom     č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u oprávnených poskytovateľov takejto 

služby. 

10. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať úkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy na základe 

technických požiadaviek podľa Výzvy na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní „Projekt WiFi4EU“ vyhlásenej 

objednávateľom dňa ... . 

11. Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia 

spĺňať minimálne nasledujúce technické parametre: 

 podporovať súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie, 

 mať podporný cyklus dlhší ako 5 rokov, 

 mať priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov, 

 mať osobitné a centralizované jedno riadiace miesto pre všetky prístupové body každej 

siete WiFi4EU, 

 podporovať IEEE 802.1x, 

 spĺňať normu IEEE 802.11ac Wave I, 

 podporovať IEEE 802.11r, 

 podporovať IEEE 802.11k, 

 podporovať IEEE 802.11v, 

 dokázať zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu, 
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 mať najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup), 

 spĺňať certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi 

Alliance). 

12. Zoznam schválených prístupových bodov:  

 Zastávka "Stanica Dev. Nová Ves" 

 Futbalový štadión Dev. Nová Ves 

 Oddychový park - Na Grbe-Charkovská 

 Park - Miestny úrad Dev. Nová Ves 

 Detské ihrisko pri ZUŠ 

 Zastávka Hradištná 

 Zastávka Milana Marečka 

 Detské ihrisko Jána Smreka 

 Zastávka Štefana Králika 

 Workoutové ihrisko Pavla Horova 

13. Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky osoby, ktoré budú poverené plnením tejto zmluvy zo 

strany dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, budú osoby, ktoré nevykonávajú nelegálnu 

prácu v zmysle ust. § 2 ods. 1 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“) ani prácu špecifikovanú ako nelegálne 

zamestnávanie v zmysle ust. § 2 ods. 2 a 3 Zákona o nelegálnej práci a teda, že dodávateľ 

žiadnym spôsobom neporuší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa 

ust. § 3 ods. 1 až 3 Zákona o nelegálnej práci. Porušenie povinností dodávateľa 

uvedených v tomto odseku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 

povinností. 

14. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak objednávateľovi bude zo strany kontrolného 

orgánu uložená pokuta podľa ust. § 7b ods. 7 až 10 Zákona o nelegálnej práci za 

porušenie povinnosti podľa ust. § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci v súvislosti s 

uzatvorením a plnením tejto zmluvy s dodávateľom a/alebo porušením zmluvnej 

povinnosti podľa odseku 13 tohto článku zmluvy, uhradí objednávateľovi sumu 

rovnajúcu sa výške pokuty právoplatne uloženej objednávateľovi zo strany kontrolného 

orgánu podľa ust. § 7b ods. 7 až 10 Zákona o nelegálnej práci za porušenie ust. § 7b ods. 

5 Zákona o nelegálnej práci. Dodávateľ sa zaväzuje sumu podľa predchádzajúcej vety 

uhradiť objednávateľovi bezodkladne po doručení výzvy objednávateľa dodávateľovi 

spolu s právoplatným rozhodnutím kontrolného orgánu o uložení pokuty. Riadnym 

splnením povinnosti dodávateľa podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok objednávateľa na 

náhradu škody voči dodávateľovi. 

 

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. 
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X. Článok 

Všeobecné dodacie podmienky 

1. Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať predmetnú činnosť a že je pre ňu v 

plnom rozsahu kvalifikovaný. Dodávateľ môže poveriť vykonaním časti predmetu zmluvy 

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 

zmluvy podľa tejto zmluvy aj rizikami na ňom, a že si plne uvedomuje rozsah dodávok 

a prác, ktoré má vykonať. 

3. Dodávateľ plne zodpovedá za bezpečnosť pracovníkov, ktorí dodanie a inštaláciu 

predmetu zmluvy vykonávajú. 

4. Dodávateľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti a potenciálne nebezpečnej 

činnosti, ktoré by pri plnení predmetu zmluvy mohli viesť k ohrozeniu života či zdravia 

osôb a k ohrozeniu zariadenia alebo prevádzky. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky bezpečnostné, hygienické, ekologické a 

protipožiarne predpisy, zabezpečiť všetky potrebné bezpečnostné, hygienické, ekologické 

a protipožiarne opatrenia. 

6. Dodávateľ je povinný na mieste dodania a inštalácie predmetu zmluvy a v jeho okolí 

zachovávať poriadok a čistotu a odstraňovať priebežne na svoje náklady prach, odpady a 

nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní prác. 

7. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné poškodenia predmetu zmluvy treťou osobou po jeho 

riadnom a úplnom odovzdaní objednávateľovi. 

8. Pred odovzdaním predmetu zmluvy, príp. ihneď 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 záručnej doby uvedenej 

výrobcom, v závislosti od toho, ktorá zo záručných lehôt je dlhšia. 

2. Dodávateľ po dobu záruky zaručuje: 

- bezchybnú akosť a bezporuchovú funkciu všetkých dodaných tovarov a poskytnutých 

služieb, 

- že dodanie tovarov a poskytnutie služieb bude plne zodpovedať podmienkam 

dohodnutých v tejto zmluve, 

- že dodanie tovarov a poskytnutie služieb bude spĺňať požiadavky všetkých platných 

súvisiacich STN 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 
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alebo vzniku vady zo strany objednávateľa alebo treťou osobou podľa článku X. ods. 7 

tejto zmluvy, objednávateľ je 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 objednávateľom. 

6. Záruka sa nevzťahuje na vady, pri ktorých bude preukázané, že boli spôsobené 

nesprávnym užívaním predmetu zmluvy objednávateľom alebo treťou osobou podľa 

článku X. ods. 7 tejto zmluvy. 

 

 

XII. Článok 

Záverečné ustanovenie 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu 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 všeobecným súdom Slovenskej republiky. Obe zmluvné strany sa zaväzujú 

považovať zmluvu a všetky informácie a jednania vyplývajúce z činnosti oboch 

zmluvných strán podľa tejto zmluvy za dôverné a budú ich chrániť pred ich zneužitím 

tretími osobami. 

3. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v šiestich vyhotoveniach, z ktorých obdrží 

objednávateľ štyri a dodávateľ dve vyhotovenia. 

4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola podpísaná v dobrej a slobodnej vôli, 

nebola podpísaná v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že si ju 

riadne prečítali, súhlasia s ňou a na dôkaz záväznosti a súhlasu ju podpisujú. 

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 oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov 

oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 6 a 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám 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, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť 

alebo neúčinnosť tejto zmluvy voči tretím osobám a zmariť tak účel tejto zmluvy. 

12. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
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zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

13. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

 Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

 Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) zo dňa ....... 

  Príloha č. 3 – Situačný nákres umiestnenia predmetu zmluvy 

 

 

V Bratislave, dňa:      V ..........................., dňa:  

 

 

Objednávateľ:        Dodávateľ: 

 

 

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

   Dárius Krajčír               

         starosta                     
 




