
   Obec Hontianske Moravce
          Hontianska 255/29, 962 71 Hontianske Moravce

Hontianske Moravce  21. 04. 2021

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

V súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie služieb k projektu s názvom 
Wifi  pre  Teba  -  Hontianske  Moravce  si  Vás  dovoľujeme vyzvať  na  predloženie
súťažnej ponuky. 

Proces  verejného  obstarávania  zabezpečujeme  podľa  §  117  zákona   NR SR č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. 

1.  IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Hontianske Moravce je verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Názov organizácie: Obec Hontianske Moravce
IČO: 00319911
DIČ: 2021152485 
Sídlo organizácie: Obecný úrad, Hontianska 255/29,  962 71 Hontianske Moravce
Štatutárny orgán: Ing. Rudolf Gabryš, starosta obce
Kontaktné osoby: 
Dalibor Tesársky, prednosta obecného úradu
Telefón:  0911 160 681 
E- mail:  urad@moravce.sk                                                         
Mgr. Božena Bačíková –  za proces verejného obstarávania 
Obchodný názov: TSP AUCTOR s. r. o.
IČO: 50 829 238
Sídlo:  J. Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com                       telefón:  0903 525 023

2.  NÁZOV ZÁKAZKY:

Wifi pre Teba - Hontianske Moravce
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3.  PREDMET OBSTARÁVANIA

Predmetom  zákazky  je  služba  -  vybudovanie  bezplatného  WiFi  pripojenia  pre
občanov aj  návštevníkov obce Hontianske Moravce prostredníctvom prístupových
bodov v katastrálnom území obce Hontianske Moravce, na miestach komunitného
života. Financovanie zákazky je na základe žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EÚ.

Na verejných priestranstvách sa nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo
viac  ako  30  %  do  pokrytia  vybudovaného  bezdrôtového  prístupového  bodu.
K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi  pripojením je  potrebné dodanie tovarov v
rozsahu  -  4  externé  prístupové  body  a 8  interných  prístupových  bodov  s
nevyhnutným príslušenstvom, s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi
sieť bude používať označenie siete (SSIDI) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú
konektivitu  s minimálnou  rýchlosťou  sťahovania  30  Mbps  bezplatne  pre  všetkých
občanov a návštevníkov obce Hontianske Moravce. 

Prístupové body budú umiestnené na  verejných priestranstvách :
- obecný úrad, parcela č. 1/3 – 1 externý AP a 3 interné AP, 
- zdravotné stredisko, parcela č. 106 – 3 externé AP a 5 interných AP.

Prístupové body, umiestnené na uvedených verejných priestranstvách, musia spĺňať 
minimálne nasledujúce a lepšie  technické parametre: 
- kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz),  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).

Realizačná projektová dokumentácia musí 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 
hotspotportálu s umiestneným logom.
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Prílohou č. 4 tejto Výzvy je návrh tzv. položkovitého rozpočtu na ocenenie: Úspešný 
uchádzač môže položky upraviť – podrobnejšie rozpísať.   

4.  CPV KÓDY

32424000-1 - Infraštruktúra siete 
32410000-0 - Lokálne siete (LAN)
32425000-8 - Sieťový operačný systém
32413100-2 - Sieťové smerovače
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)   

4.  TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Podľa § 3 zákona ods. 4  zákona č. 343/2015/Z.z. o verejnom obstarávaní bude vý-
sledkom  verejného  obstarávania  uzatvorenie  zmluvy  na  poskytnutie  služieb.  V
zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka to bude zmluva o dielo.  

Uzavretá bude jedna zmluva vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ vyžaduje pred-
loženie ponuky na celý predmet obstarávania. 
 
Zmluvné podmienky verejného obstarávateľa obsahuje návrh zmluvy, ktorý je súčas-
ťou tejto Výzvy na predloženie ponuky (príloha č.3). 

4.  MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Katastrálne územie obce Hontianske Moravce, centrálna časť obce, miesta 
komunitného života.

5.  LEHOTY NA DODANIE  PREDMETU ZÁKAZKY

Lehota realizácie diela je verejným obstarávateľom určená na 3 mesiace (po sebe 
nasledujúce). Plnenie začne plynúť do 3 pracovných dní po písomnej výzve
objednávateľa (doručenej e-mailovou poštou). Výzva bude zhotoviteľovi doručená 
bezprostredne po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá 
je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. po doručení 
správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi 
nenávratného finančného príspevku.

6.  FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY
 
Zákazka  bude  financovaná  z  finančných  prostriedkov  Európskej  únie  na  základe
žiadosti  o projektovú podporu v rámci Integrovaného regionálneho operačného prog-
ramu Integrovaná infraštruktúra.
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7.  PONUKY

7.1  Lehota na predloženie ponuky 

Lehota na predloženie ponúk uplynie 4. mája 2021

7.2  Spôsob predloženia ponuky 

Uchádzač predkladá písomnú ponuku elektronicky (mailom) zároveň na dve adresy: 
bozena.bacikova@gmail.com  ; bozena@post.sk  

Uchádzači predložia podpísané a opečiatkované skeny dokladov. Ponuka musí byť 
zostavená podľa tejto Výzvy na predloženie ponuky. 

7.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 
hodnotenia ponúk  

Pri vyhodnocovaní ponúk sa postupuje podľa jediného  kritéria -  najnižšej ceny 
vrátane DPH.  

Podľa predložených ponúk bude zostavené poradie podľa ponukových cien ponúk,
ktoré splnia podmienky účasti stanovené v tejto Výzve. Ponuky budú vyhodnotené
podľa výšky celkovej  navrhnutej  ceny,  na základe ktorej  bude zostavené poradie
všetkých  hodnotených  ponúk.  Ponuka  s najnižšou  celkovou  navrhovanou  cenou
bude  zaradená  na  prvé  miesto  poradia,  ďalšie  ponuky  budú  zoradené  vo
vzostupnom poradí, pričom ponuka s najvyššou celkovou navrhovanou cenou bude
zaradená na posledné miesto. 

7.4  Pokyny na zostavenie ponuky

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. 

Celá  ponuka,  tiež  doklady  a  dokumenty  v nej  predložené  musia  byť  vyhotovené
v slovenskom  jazyku,  v písomnej  forme  a to  tlačiarňou  počítača  alebo  písacím
strojom.

Ponuka predložená elektronicky musí obsahovať doklady - skeny dokladov (podpísa-
né oprávnenou osobou) podľa bodu 7.5 tejto Výzvy.

7.5  Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

a) identifikačné údaje: obchodný názov, sídlo /miesto podnikania, meno, priezvisko a
funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO,  kontaktnú
osobu, kontaktné telefónne číslo, e-mail (stačí vyplniť v prílohe č. 1).

b)  vyplnený návrh  ceny na plnenie kritéria - najnižšej ceny podľa prílohy č. 1. 
(Prílohu č. 1 poskytujeme na vyplnenie v editovanom formáte).
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c) vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto 
Výzvy. (Prílohu č. 2 poskytujeme na vyplnenie v editovanom formáte)

d) podpísaný návrh zmluvy o dielo – príloha č. 3 Výzvy (Prílohu č. 3 poskytujeme na 
vyplnenie v editovanom formáte)

Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača opráv-
neným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok (prípadne 
všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok), v závislosti od úpravy konania 
menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri).

7.6  Lehota viazanosti ponúk 

Lehota viazanosti ponúk uplynie 31. júla 2021

8.  PODMIENKY ÚČASTI 

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky: 
- podľa § 32 ods.1, písm. e)  ZoVO uchádzač musí byť oprávnený  poskytovať služby
súvisiace s predmetom zákazky; dokladom je výpis z obchodného/živnostenského 
registra, čo si zadávateľ zákazky overí pred zaslaním výzvy osloveným potenciálnym
záujemcom, resp. po predložení súťažnej ponuky, z verejne dostupných zdrojov na 
internete (na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk   alebo   www.uvo.gov.sk   alebo   
v     inom, verejne prístupnom registri  .)

- podľa § 32 ods.1, písm. f) uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f)
ZoVO, 

- predložená súťažná ponuka musí byť v súlade s Výzvou a jej prílohami.
Predložená ponuka musí obsahovať doklady - skeny dokladov (podpísané oprávne-
nou osobou uchádzača) podľa bodu 7.5 tejto Výzvy.

9.  ĎALŠIE INFORMÁCIE ZADÁVATEĽA ZÁKAZKY

Zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov Európskej únie, preto oprávne-
ní zamestnanci poskytovateľa NFP, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené oso-
by v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonať voči dodávateľovi kontrolu/
audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky 
a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

Výsledok súťaže bude oznámený e-mailom všetkým zúčastneným uchádzačom. 

Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa postup zadávania zákazky vyhlásil 
a nebolo možné ich predvídať.

Zadávateľ zákazky si vyhradzuje v prípade, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za 
ktorých sa postup zadávania zákazky vyhlásil a nebolo možné ich predvídať, zrušiť 
zadávanie zákazky.
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Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo požiadať uchádzača, ktorého ponuková cena
bude najnižšia, o poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy o dielo. 

Zadávateľ  zákazky  si  vyhradzuje,  v  prípade  potreby,  právo  požiadať  uchádzača,
ktorého ponuková cena bude najnižšia o predloženie položkovitého rozpočtu – rozpi-
su ceny podľa prílohy č. 4 tejto Výzvy. Úspešný uchádzač môže položky upraviť –
podrobnejšie rozpísať.   

Navrhovaná zmluvná cena za služby musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

S úctou

Prílohy:
1.Cenová ponuka na vyplnenie
2. Vyhlásenie uchádzača  na vyplnenie
3. Návrh Zmluvy o dielo
4. Výkaz výmer – položky pre rozpočet

                                                                               Ing. Rudolf Gabryš
                                                                                    starosta obce   
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PRÍLOHA č.1 – návrh ceny 

Návrh ceny na plnenie kritéria   - najnižšej ceny

Názov zákazky: 
Wifi pre Teba - Hontianske Moravce

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA: 
Obchodný názov:

Sídlo alebo miesto podnikania: 

Meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov): 

IČO: 

Kontaktná osoba:

Kontaktné telefónne číslo:

E-mail:

Vyberte správnu možnosť:
-   som platca DPH                                                     -   nie som platca DPH

Číselné hodnoty  návrhu ceny uveďte do tabuľky: 

P.č. Názov položky Množstvo
Cena

bez DPH v €

Cena celkom
(vrátane DPH)

v €

1.
Celková cena 
za predmet zákazky

kompl.

Prehlásenie uchádzača: 
Uvedená cena je konečná  za kompletné dodanie/zhotovenie predmetu zákazky v 
súlade s predmetom zákazky zadefinovaným v bode 3 Výzvy na predkladanie ponúk

Miesto a dátum:                                              

 
                                                                                                                  
                                                              meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu   
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PRÍLOHA č.2

V y h l á s e n i e
o súhlase s podmienkami súťaže 

Uchádzač : ............................................................................................................... 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky s názvom
Wifi pre Teba - Hontianske Moravce, ktoré určil  verejný obstarávateľ vo Výzve na
predkladanie ponúk. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdi-
vé a úplné.

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v 
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať 
podľa zákona č.18/2018  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.

4. Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) - sme 
oprávnení poskytovať služby v súlade s predmetom zákazky a podľa § 32 ods.1, 
písm. f)  - nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod
na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZoVO. 

Dátum: .........................................                      

                                                                               Podpis: ............................................
                                                                                vypísať meno, priezvisko a funkciu
                                                                                   oprávnenej osoby uchádzača
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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl.

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

Článok I.
Zmluvné strany

1.1  Zhotoviteľ:
Obchodný názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:
IČ-DPH:
Telefón: 
E-mail:
Spoločnosť zapísaná: 

a

1.2  Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Hontianske Moravce
Sídlo: Hontianska 255/29, 962 71 Hontianske Moravce
Štatutárny zástupca:Ing. Rudolf Gabryš, starosta obce
Číslo účtu (IBAN): SK15 0200 0000 0025 6963 0751
IČO:            00319911
DIČ: 2021152485
Oprávnená osoba na rokovanie: Dalibor Tesársky, prednosta obecného úradu
                                                   
                                                      

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1  Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vybudovať sieť bezplatného WiFi 
pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce Hontianske Moravce prostredníctvom 
prístupových bodov v katastrálnom území obce Hontianske Moravce,

2.2  Zhotoviteľ je víťazom verejného obstarávania, zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 
s názvom Wifi pre Teba - Hontianske Moravce. 

2.3  Charakteristika predmetu zmluvy je totožná s opisom predmetu zákazky v 
dokumentácii z procesu verejného obstarávania a podrobná špecifikácia predmetu 
zmluvy je rozpísaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
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Článok III.
Zmluvná cena

3.1  Zmluvná cena za predmet zmluvy podľa článku II. je stanovená podľa zákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

3.2  Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov, vrátane dopravy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je konečná, predmet zmluvy dodá v požadovanej 
kvalite a v ponúknutej cene.

3.3  Cena predmetu zmluvy je:

Zmluvná cena za celý predmet zákazky bez DPH:                   - € 
20 % DPH:                   - €
Zmluvná cena za celý predmet zákazky vrátane DPH:          - €
slovom:   

Článok IV.
Čas plnenia, miesto dodania a záručná doba

4.1  Predmet  zmluvy  začne  zhotoviteľ  uskutočňovať  do  3  pracovných  dní  po
písomnej  výzve objednávateľa.  Zhotoviteľ  odovzdá predmet  plnenia  najneskôr  do
troch mesiacov od začatia realizácie diela. Ak predmet plnenia zhotoviteľ ukončí pred
dohodnutým  termínom,  objednávateľ  sa  zaväzuje  ho  prevziať  aj  v  skoršom
ponúknutom termíne.

4.2  Objednávateľ prevezme predmet zmluvy po predchádzajúcej výzve zhotoviteľa 
na mieste určenom zástupcom Obce Hontianske Moravce.

4.3  O prevzatí predmetu zmluvy bude vystavený preberací protokol, ktorý potvrdí 
štatutárny zástupca zhotoviteľa a poverený pracovník obce Hontianske Moravce.

4.4  Zhotoviteľ preberá záväzok, že vybudovaný systém bude po dobu 24 mesiacov 
od dátumu odovzdania a prevzatia funkčný a spôsobilý na dohodnuté užívanie 
pričom záručná doba začne plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu 
obidvoma zmluvnými stranami. 

Článok V.
Fakturačné a platobné podmienky

5.1  Zmluvná cena  dojednaná v článku III. tejto zmluvy je splatná na základe faktúr/y
zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený objednávateľovi vystaviť faktúru na základe aj 
čiastkového plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy v súlade 
s platobnými podmienkami dohodnutými v bode 5.2 a následne tohto článku. 

5.2  Termín splatnosti faktúr vystavených zhotoviteľom podľa tejto zmluvy zmluvné 
strany dojednali tak, že faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia. 

5.3  Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti 
stanovené platnými právnymi predpismi pre daňový doklad, inak je objednávateľ 
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oprávnený faktúru v lehote splatnosti zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne 
v takom prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry 
objednávateľovi.

5.4  Objednávateľ uhradí dojednanú cenu zhotoviteľovi po prevzatí predmetu zmluvy 
na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Prílohou faktúry bude preberací protokol 
podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán a povereným 
pracovníkom obce Hontianske Moravce.

Článok VI.
Zabezpečenie záväzkov

6.1  Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa článku V. vzniká objednávateľovi
povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,5% z celkovej sumy  uvedenej 
v článku III.

6.2  V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy 
má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z 
celkovej sumy uvedenej v článku III.

Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1  Zhotoviteľ je povinný:
7.1.2  odovzdať predmet zmluvy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne v bezchyb-
nom stave
7.1.3  pri odovzdávaní predmetu zmluvy  ho odovzdať splnomocnenému zamestnan-
covi objednávateľa protokolárne v mieste dodania predmetu zmluvy podľa článku lV. 
Bod 4.3 zmluvy. 
7.1.4  zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho 
s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich 
s kontrolou počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
7.1.5 Oprávnené osoby sú najmä:

a/ Poskytovateľ NFP 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 nimi 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 SR a EÚ.

7.2  Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy 
v prípade nepridelenia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie na základe žiadosti o projektovú podporu v rámci OP Integrovaná infraštruktúra.
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Článok VIII.
Prevod práv

8.1  Okamihom dodania predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je podpísanie 
a datovanie preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

8.2  Okamihom dodania prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa nebezpečenstvo
škody na predmete zmluvy.

8.3  Objednávateľ sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy po protokolárnom prevzatí 
predmetu zmluvy.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady

9.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy nemá vady, ktoré by znižovali 
jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.

9.2  Za prípadné vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo počas záručnej doby v plnej 
miere zodpovedá zhotoviteľ.

9.3  Počas záručnej doby zhotoviteľ neodkladne a na vlastné náklady vykoná 
nápravu vady, za ktorú zodpovedá.
 
9.4  Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov od protokolárneho prevzatia 
predmetu zmluvy splnomocneným zamestnancom obce Hontianske Moravce.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1  Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.

10.2  Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mat' písomnú formu a 
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

10.3  Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto 
zmluvy, v plnom rozsahu s nim súhlasia a prehlasujú, že pri podpise zmluvy konali 
slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

10.4  Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží 2 vyhotovenia.

10.5  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce 
Hontianske Moravce po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky,
ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. po 
doručení správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi 
nenávratného finančného príspevku.
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Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

Hontianske Moravce  dd. mm. 2021        .......................dd. mm. 2021

Objednávateľ:                                   Zhotoviteľ:

     Ing. Rudolf Gabryš
         starosta obce
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PRÍLOHA č. 4 

Rozpočet - Wifi pre Teba, Hontianske Moravce

HW ks/m/h cena/ks/m/h (bez DPH) cena spolu (bez DPH)
AP-305 8
Airwave Lic 8
AP-držiak 8
FG-30E -bezpečnostná brána 1
8x5 Care 1YR 1
24G PoE+ 4SFP - switch 0
8G PoE+ 2SFP - switch 2
Cat5e kábel 250
Optický kábel DROP FTTx 0
úchytky na optiku 10
robota - káblovanie 50
AP Outdoor 4
1Y FC NBD Exch AP SVC 4
AP Outdoor držiak 4
AP Outdoor napájanie 0
AP Outdoor európska zástrčka 0
Dátový rozvádzač 2
konfigurácia siete 5

SPOLU 0,00 €


