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Zmluva o dielo podla ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Objednávateľ.
Adresa:
V zastúpení:
IČO'
DIČ
Kontaktná osoba

Zhotoviteľ'
Adresa
V zastúpení:
Bankové spojenie.
Číslo účtu:
IČO:
DIČ.
IČ DPH

"Wifi4EU - Bytča"

l. Zmluvné strany

Mesto Bytča
Námestie SR l, 01401 Bytča
Ing. Miroslav Minárčik, starosta mesta
00321192
2020626399
Ing Anton Kotešovský

Nelson Services, sro.
Konská 338, 013 13 Konská
Štefan Janura, konatel'
VUB, a.s
2168503858j0200jSK57 0200 0000 00216850 3858
36361585
2022185704
SK2022185704

II. Predmet zmluvy

Zhotovrteľ sa zavazuje vykonať za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa: Wlfi systém obce
v rámci projektu "WlfI4EU". Súčasťou dodania tovaru Je aj dodanie materiálu na Jeho vykonanie, ako aj
vykonanie skúšok jeho funkčnosti a spísanie protokolu o skúškach

Zahájenie prác.

III. Termín plnenia

od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo

Ukončenie prác a odovzdanie
dielo

do dvoch mesiacov od dátumu účinnosti tejto zmluvy o

Miestom dodaruat J. miesto realizácie predmetu zmluvy je v súlade s bodom VII, časťou 9

IV. Miesto plnenia / realizácie predmetu zmluvy

Cena bez DPH'

DPH:

Cena celkom'

V. Dohodnutá cena

12400,00 EUR

2480,00 EUR

14880,00 EUR
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VI. Platobné podmienky, fakturačné podmienky a sankcie

1. Predmet obstarávania bude realizovaný bez preddavkov a platba bude zhotovlteľovi poukázaná na
základe vykonaných prác po odovzdaní diela a ukončení prác. Odovzdanie diela obe strany potvrdia
podpísaním protokolu o odovzdaní

2 Žiadosť o platbu sa považuje zo strany agentúry INEA za prijatú, keď zhotovrteľ predloží agentúre
INEA vyhlásenie uvedené na portáh WIFI4EU, že Inštalácia siete WIFI4EU bola dokončená podľa
prílohy I a funguje. Vyhlásenie musí obsahovať Informácie:

Názov siete WIFI4EU(napr radnica)
Názov domény

3. Splatnosť faktúry Je dohodnutá na 60 dní od doručenia faktúry Európska korrusia vyplatí sumu
pnamo zhotovrteľovi, ktorý vykonal mštalácru Platba sa uskutoční bankovým prevodom po tom, čo
Európska komisia potvrdí, že hotspot WIMEU Je funkčný. Zhotoviteľ a mesto Bytča oznámia
inštalácru a funkčnosť siete WI-FI cez portál Platba sa uhradí Iba pn splnení týchto podmienok
A) Na sieť WIFI4EUsa pnpojrlo najmenej 10 používateľov,
B) ZnačkaWiFI4EUje vhodne umiestnená na portáh na pnhláserue.

4. V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky práce a dodávky požadované podmienkami a podkladmi
na výber zhotoviteľa.

5 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet obstarávania od zhotoviteľa v prípade, že
nebude zrealizovanýv dohodnutom rozsahu

6 V prípade omeškania s plnením predmetu obstarávania Je zhotoviteľ povinný zaplatiť obstarávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z orneškanej ceny bez DPH, za každýdeň omeškania.

7 V prípade nedodržania stanoveného termínu na odstránenie chýb zhotovrteľorn, má obstarávateľ
právo pozdržať platbu za vykonané práce po dobu odstránenia chýb, pnčom vzniknuté náklady bude
znášaťzhotoviteľ.

VII. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zavazujezrealizovať dielo v zmysle dohodnutých podmienok a platných predpisov.
2. Zhotoviteľ Je pn odovzdávaní predmetu obstarania povinný predložtt obstarávateľovt certifikáty od

použitých materiálov a zariadení a protokol o skúškachfunkčnosti
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 zavazujeudržiavať na stavenisku poriadok
5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisova požlarnej ochrany, zodpovedá za

prípadné škody na majetku vzniknuté pn výkone prác
6 Zhotoviteľ zabezpečízneškodneruevšetkých vzniknutých odpadov V súlade so zákonom č. 223/2001

Zb o odpadoch, u oprávnených poskytovateľov takejto služby.
7 Zhotoviteľ sa zavazujestrpieť výkon kontroly Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu

súvrsiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to oprávnenými osobami na výkon tejto
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

8 Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných pnestranstvách musia splňat
minimálne nasledujúce technické parametre

podporuje súbežné dvojpásmové (2,4 GHz - 5 GHz)použitre,
má podporný cyklus dlhší ako 5 rokov,
má pnemerný čas rnedzi poruchami (MTBF)najmenej 5 rokov,
má osobitné a centrallzované Jednorradracemiesto pre všetky prístupové body každej siete
WIFI4EU,
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podporuje IEH 802.1x,
splňa normu IEEE 802 llac Wave l,
podporuje IEEE 802.11r,
podporuje IEH 802.11k,
podporuje IEH 802.11v,
dokáže zvládnuť najmenej 50 súbežných použivateľov bez zhoršenia výkonu,
má najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup),
splňa certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpornt Wi-FI Alliance).

9 Zoznam schválených prístupových bodov:
Mikšová, kultúrny dom Mikšová, súp číslo 52, k ú Mikšová
Pšurnovrce - ihnsko, C-KN 3400/3, k ú Veľká Bytča
Pšurnovrce - kultúrny dom, súp. číslo 162, k. Ú. Velká Bytča
Bytča, ZŠ Mieru - budova nadrteľne (pavilón C) súp č 1235
Bytča, ZŠ E táruho, súp. číslo 2617
Bytča, mestská plaváreň, súp. číslo 1413
Bytča, stlp el. osvetlenia na parcele C-KN 36
Malá Bytča, kultúrny dom súp č 106, k ú Malá Bytča
Hrabové, budova požiarnej zbrojruce, súp č 93, k ú Hrabové
Hliník nad Váhom, budova požiarnej zbrojruce, súp. č. 162, k ú Hliník nad Váhom

10 Zhotoviteľ poskytne po lnštalácn k vystavenej faktúre úplný zoznam namštalovaných prístupových
bodov a pre každý prístupový bod poskytne tieto informácie'

Typ lokality (napr: škola, park, metro) Na portáh WIFI4EU bude rozbaľovací zoznam.
Názov lokality (napr' chodba)
Geolokallzácra prístupového bodu
Typ zanadenia. vnútorné alebo vonkajšie
Značka zanaderua
Model zariadenia
Sériové číslo zanaderua
Adresa MAC (Media Access Control).

VIII. Povinnosti objednávatel'a

1 Objednávateľ výkony prác, uvedené v časti II. tejto zmluvy, prebene na základe preberacreho
protokolu.

2 Objednávateľ sa zavazuje sprístupniť priestory zhotovrteľovt pre účely vyhotovenia projektu

IX. Všeobecné dodacie podmienky

1 Záručná doba začína plynúť prevzatím diela objednávateľom a je 36 mesiacov
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné poškodenia treťou osobou po jeho odovzdaní.
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X. Záverečné ustanovenie

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany závazné iba vtedy, ak sú
vyhotovené v písomnej podobe ako dodatok zmluvy a obojstranne podpísané Právne vzťahy
neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve SI ponecháva objednávateľ a jeden
zhotoviteľ.

3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obrdvornl zmluvnými stranami. Zmluva je
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránke mesta Bytča podľa § 47a, ods 1
Občianskeho zákonníka v nadvaznosn na § Sa zákona č 211/2000 Z z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
tejto zmluvy zodpovedá Ich skutočnej a slobodnej vôli, JU podpísali.

...... dňa P/i rfe/- V ........•

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa.

Ing. Miroslav Mrnárčrk
primátor mesta Bytča

Štefan Janura /
konateľ spoločnosti Nelson Services,s.r.o.

Príloha 1 Technické listy dodávaných aktívnych prvkov
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