
2 1~1 1101/2 oč.o

ZMLUVA o DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a nás!. Obchodného zákonníka

Číslo zmluvy objednávatel'a: 26/2020WSla

Čl. l.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:

Adresa:

Krajina:

Zastúpený:

IČO:

Mesto Sládkovičovo

Fučíkova 329, 925 2 I Sládkovičovo

Slovenská republika

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

00306177

/d'alej len ako objednávatel'l

Zhotovitel':

Sídlo:

MAXNETWORK, s.r.o.
Kpt. Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚI'any

Názov:

Zástupca vo veciach zmluvných: Zoltán Tóth, konatel'

IČO:

IČ DPH:

OR:

36250481

SK2020192009

Zapísaný v ORSR Obch. register Okresného súdu Trnava, oddiel:

Sro, vložka č. 136401T

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK26 090000000001 76308287

SWIFT: GIBASKBX

Kontaktný email: obchod@maxnetwork.sk

Id'alej len ako zhotovitel'l

Čl. II.
PREAMBULA

2.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s
protikorupčnými zákonmi.
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Čl. III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo "Dodanie
bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Sládkovičovo"
a zároveň záväzok objednávatel' riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotovitel'ovi
zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotovitel'ovi
spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podl'a tejto zmluvy.
3.2 Dielo sa bude realizovať v rámci podmienok schválenej žiadosti o Nenávratný finančný
príspevok a výzvy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Č. OPII-20 18/7II-DOP
"Wifi pre Teba".
3.3 Dielo predstavuje súhrn celkových prác, tovarov a služieb potrebných na "Dodanie
bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Sládkovičovo ",
pričom: "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci
Mesta Sládkovičovo":
Spočíva v zabezpečení umiestnenia a rozsahu signálu s pomocou Access pointov na vybrané
miesta, ktoré sú zároveň pre verejnosť dostupnými miestami. K pokrytiu verejných
priestranstiev WiFi pripojením sa zhotovitel' zaväzuje inštalovať - 10 externých prístupových
bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete.
3.4 Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať
internetová konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým
občanom a návštevníkom mesta.
3.5 Riešenie access pointov:
3.5.1 Siete 1 O-tichAccess point - prístupový bod 802 11 ac, 2,4+5Ghz 2x2x mimo, integrovaná
omni anténa 5 dbi, 2x GE LAN port, napájanie PoE 802.3aflat maximálna kapacita 1, 167Mbps,
rozmery 300x204x65mm, Max datarates 1,OlGbps, powersupply 56V/30W, SSID security
WPA-2802.11i, 802.11x, controllerbasedhotspot, supporting 256 max
cncurrentclientassociations, operatingtemperature -30 - 60.
3.6 Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

1. Námestie pri pódiu (Park Inkubátor) - Externý AP
2. Budova Inkubátor - Externý AP
3. Autobusová zastávka pri Železničnej stanici - Extemý AP
4. Železničná stanica (Perón) - Externý AP
S. Spoločný stavebný úrad - Extemý AP
6. Tržnica - Externý AP
7. Kultúrny dom - Externý AP
8. Autobusová zastávka - Externý AP
9. Obecný úrad (Park) - Externý AP
10. Základná škola - Extemý AP

3.7 Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách, musia
splňať minimálne nasledujúce technické parametre:
1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre
európsky trh,
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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 ,,802.11 ac Wave l, Institute of Electrical and Electronics Engineers" (IEEE)
štandardom,
6. Podpora 802.1 x IEEE štandardu,
7. Podpora 802.11 r JEEE štandardu,
8. Podpora 802.11 k JEEE štandardu,
9. Podpora 802.11 v 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).
13. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia,
3.8 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené: Platnými technickými normami
STN a EN.
3.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že muje známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou
o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak,
ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať
z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.
3.10 Súčasťou záväzku zhotovitel'aje aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti
diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (napríklad atesty, certifikáty, potvrdenia
o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán
overený na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, atď.) potrebných k odovzdaniu
hotového diela.
3.11 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť
a na vlastné a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s vyjadreniami dotknutých
organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými
normami (STN a EN).
3.12 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotovitel', ak sa zmluvné
strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so
svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také
ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhoto ované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do
úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávatel'a. Dielo musí vždy priamo
prechádzať do vlastníctva objednávatel'a podľa tejto zmluvy o dielo.
3.13 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
3.14 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného
vzťahu s objednávateľom a to bez ohl'adu na to, či zhotovitel' použil subdodávky alebo nie,
v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkol'vek zodpovednosť voči
subdodávatel'om zhotoviteľa.
3.15 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ
využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá
objednávatel'ovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
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3.16 Zhotovitel' sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení.
3.17 Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov dielaje možné vykonať len po vzájomnej
písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá
zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch
aj úprava termínov plnenia. Všetky uvedené zmeny musia byť realizované formou dodatku
k zmluve.
3.18 Zhotovitel' prehlasuje, že si prečítal preveril a pochopil všetky tieto podmienky realizácie
tejto zmluvy so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzenie uznal, potrebné úkony sú
mu jasné a bez námietok známe, aje schopný ich v plnom rozsahu realizovať. Na základe
svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je v stave
uskutočniť zmluvné úkony bezporuchovo, kompletne a funkčne, podl'a všetkých príslušných
STN v stanovených lehotách., termíne a kvalite.

Čl. IV.
Čas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote max. 10 mesiacov po zaslaní objednávky
verejným obstarávatel'om.
4.2 Zhotovitel' formou Protokolu o odovzdaní a prevzatí odovzdá dielo a objednávatel'
prevezme dielo.
4.3 Objednávatel' nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov
upozorňovať. Nedodržaním konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu
zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podl'a ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.
4.4 Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela
bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokial' bude zistené, že odovzdávané
dielo má vady alebo nedorobky (len také ktoré nebránia užívaniu), môže ho objednávatel'
odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami. ktoré
nebránia užívaniu diela, a ktoré závady a nedokončené práce budú vyšpecifikované v protokole
o odovzdaní a prevzatí, sa aj tak za kompletné dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli
tieto odstránené, čo bolo oboma zmluvnými stranami písomne potvrdené.

tJ.V.
Cena diela

5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu
určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia
všetkých vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu 12 219,40 Eur bez DPH, 14 663,28 Eur s DPH
(slovom: štrnásťtisícšesťstošesťdesiattri eur a dvadsaťosem centov) . Cena je stanovená
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu zmluvy
musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela
nedávajú zhotovitel'ovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny. Zmeny v zmysle tohto bodu
je možné vykonať výlučne písomnou formou v podobe dodatku k tejto zmluve, podpísaného
zmluvnými stranami.
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5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedl'ajšie výkony, ktoré
patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu
dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou v čl.
V. bod l tejto zmluvy patria najmä (nie však výlučne):
5.3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné
k uskutočneniu vlastného výkonu zhotovitel'a.
5.3.2 Udržiavanie prístupových komunikáoii čistenie priľahlých verejných komunikácii
a priestorov znečistených rekonštrukciu. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.
5.3.3 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov na skládkach na tento účel
určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, vyčistenie rekonštruovaného priestoru.
5.4 Zhotovitel' je povinný obstarať a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty
skutočného vyhotovenia, prípadne certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné
listiny potrebné k odovzdan iu ukončeného diela.
5.5 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len
BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pre rekonštrukčné práce v platnom znení.
5.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných
konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1 Cenu diela zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní
preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami.
6.2 Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany
vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam
a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa zmluvy
a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačo n navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.
6.4 Právo zhotovitel'a na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý musí tvoriť prílohu faktúry. Prílohou faktúry musia byť
príslušné certifikáty a prehlásenia o zhode.

Čl. vn.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo
dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že objednávateľ prevezme
dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri
preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná
doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady
7.3 Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre
vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia
práva objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie zhotoviteľovi).
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7.4 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve.
Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto
zmluve. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti špecifikáciám a množstvám
stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy, ktorá je zistená pri
odovzdaní a prevzatí diela.
7.5 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľov.
7.6 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona Č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca
zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s
prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola
zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení
zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä
vyhotovenie diela v rozpore s touto zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami
orgánov verejnej správy.
7.7 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou alebo elektronickou
poštou na e-mailovú adresu zhotovitel'a uvedenú v Čl. ] zmluvy s dodatočným doručením
reklamácie písomne poštou, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum doručenia
elektronickej pošty. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní
a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a
popis ako sa vada prejavuje:

• zjavné vady
t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela,
musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že
objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v protokole, vrátane dohodnutých
termínov ich odstránenia. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne
odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí
objednávatel'.
V prípade, že zhotoviteľ neodstráni zjavnú vadu alebo nedorobok v dohodnutom termíne,
objednávatel' si vyhradzuje právo dať odstrániť túto vadu alebo nedorobok tretej osobe na
náklady zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať
zhotoviteľovi.

• skryté vady
t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe,je
objednávatel' povinný reklamovať u zhotoviteľa. V prípade, že objednávatel' žiada odstránenie
vád, je zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu
reagovať do 3 pracovných dní po jej obdŕžaní a dohodnúť s objednávatel'om a podľa okolností
aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi
zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný vadu
odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí objednávateľ. V prípade, ak zhotoviteľ vadu
neodstráni ani v primeranej lehote, je oprávnený urobiť tak objednávatel' a náklady na
odstránenie vady si je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady
objednávateľovi, v lehote určenej v elektronickej výzve objednávatel'a, uhradiť. Havarijné
stavy je povinný zhotovitel' odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávatel'om.
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7.8 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady
bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

Čl. VIII.
Podmienky zhotovenia diela.

8.1 Zhotovitel' sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru
vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných
Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle
príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona Č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona Č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o
nenávratnom finančnom príspevku ajej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre
také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie
tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávatel'a
od Zmluvy odstúpiť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovatel' a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi

poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené

osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ

8.2 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje
náklady a vo svojej réžii zhotovitel.
8.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť
svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva objednávateľ sám
prostredníctvom osoby určenej objednávateľom, ktorú objednávateľ oznámi zhotovitel'ovi
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v Čl. l zmluvy. Ak objednávatel' zistí, že zhotovitel'
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávatel' oprávnený dožadovať sa
toho, aby zhotovitel odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym
spôsobom. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie
ďalších prác až do odstránenia vytýkanýoh vád. Na odstránenie vytýkaných vád určí
objednávatel' zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je zhotovitel' oprávnený realizovať
len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád. Ak zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané
vady v lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnen)' odstúpiť od zmluvy. Pre
odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie
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vytýkaných vád podľa tohto bodu nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny
stanovené v harmonograme.
8.4 Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku
zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia ak také odkrytie požaduje. To
neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukážu nesprávne vykonané práce.
8.5 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotovitel' všetky doklady
osvedčujúce dodržanie kvality diela a doklady potrebné pre užívanie diela.
8.6 Zhotovitel' bude objednávatel'a priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na
kontrolných stretnutiach realizácie diela.
8.7 Zhotovitel' nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania
a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. Počas vykonávania
diela zhotovitel' zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou
jeho subdodávateľov na objednávatel'ovej nehnutel'nosti, jej vybavení a okolitých priestoroch
prípadne nehnuteľnostiach dotknutých rekonštrukciou. Po zistení škody je zhotovitel' povinný
uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.
8.8 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých
a zaškolených podl'a platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
8.9 Pracovníci zhotovitel'a ako aj pracovníci subdodávatel'ov, prostredníctvom ktorých
zhotovi tel' vykonáva dielo, sú povinní najmä:

• dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti
práce a ochrany zdravia pri práci

• dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku
• dodržiavať určené pracovné postupy s ktorými ich zhotovitel' bude pravidelne

oboznamovať
• nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase

a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko
• dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom

objednávatel'om)
• oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP

pri práci a aktívne sa podiel'ať na ich odstraňovaní
• konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na pracovisku

Čl. IX.
Zmluvné pokuty

9.1 Za omeškanie s odovzdaním diela má objednávateľ právo požadovať od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty 20,00 € za každý deň omeškania.
9.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní
a prevzatí diela má objednávateľ právo požadovať od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 20 OO € za každý deň omeškania.
9.3 Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má objednávatel'
právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zfnluvnej pokuty vo výške 20 OO € za každý deň
omeškania.
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9.4 Za omeškanie s úhradou faktúry vystavenej v súlade s Čl. Va Čl. VI zmluvy zaplatí
objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške O 025 % z nezaplatenej čiastky za každý
deň omeškania.
9.5 Za nedodržanie BOZP má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie
zmluvnej pokuty 50,00 € za každý prípad porušenia BOZP.
9.6 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií prašnosť, nadmerný
hluk, neodborné nakladanie s odpadmi má objednávatel' právo požadovať od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty 50,00 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
9.7 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností zhotoviteľa vyplývajúci zjediného
dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.
9.8 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto
zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z Čl. IX.
Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá
porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej
pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty.
9.9 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody.
Objednávatel'má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
9.10 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenújejpripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany
v peňažnom ústave.
9.11 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj
záväzok zo zmluvy.

Čl. X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava
podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl. Xl.
Ostatné ustanovenia

11.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa
riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
11.2 Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca
zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s
prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola
zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení
zmluvy, a to najmä:

• ak zhotovitel' bude preukázateľne vykonávať určené práce vadne, t.j. v rozpore s
podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými
platnými normami a špecifikáciami a množstvami uvedenými v cenovej ponuke, ktorý
je prílohou tejto zmluvy a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie
v primeranej lehote neodstránil,

• ak zhotovitel' bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že
zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný,

• ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní,
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• ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní za predpokladu, že
budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. VI tejto zmluvy.

11.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a
technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie
nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný
partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
11.4. Objednávateľ (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom
vyhradzuje právo bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávatel'om v prípade, kedy
ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatel'om a dodávateľom, a výsledky
administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných
prác alebo iných postupov.
11.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako
prijímatel'om nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podl'a
Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.

ČL. XII
Využitie subdodávatel'ov

12.1 Zhotovitel' je povinný najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých
známych subdodávatel'och, údaje o osobe oprávnenej konať v mene subdodávatel'a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ktoré budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť
tejto zmluvy ako príloha Č. 3.
12.2 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy písomne oznámiť objednávatel'ovi
akúkol'vek zmenu údajov o subdodávatel'ovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom
nastane akákoľvek zmena údajov o subdodávateľovi.
12.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný
objednávatel'ovi písomne oznámiť zmenu subdodávatel'a a údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a to najneskôr
päť pracovných dní pred dňom, v ktorom nastane zmena subdodávateľa. Nový subdodávatel'
musí splňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u neho existovať
dôvody na vylúčenie podl'a § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
343/2015 Z. z.; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorú má subdodávatel' plniť.
12.4 Týmito ustanoveniami nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

Čl. xm,
Doručovanie

13.1 Všetky písomnosti je odosielajúca zmluvná strana povinná prijímajúcej zmluvnej strane
zasielať na adresu uvedenú v tejto zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca zmluvná strana
písomne preukázateľne oznámila odosielajúcej zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy.

23 



Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví
zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku.
13.2 Písomnosti určené objednávateľovi je zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade osobného
doručovania výlučne do podateľne mesta Sládkovičovo.
13.3 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu,
že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového
podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbemej lehote, považuje sa posledný deň
odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel.
13.4 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia
prijatia.
13.5 Elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami je prípustná výlučne na
elektronické adresy zmluvných strán uvedené v záh1aví tejto zmluvy, a to len v tých prípadoch,
v ktorých táto zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom
poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp.
akákoľvek elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami, považuje za doručenú
uplynutím troch pracovných dní odo dňa jej preukázateľného odoslania prijímajúcej zmluvnej
strane odosielajúcou zmluvnou stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú
adresu v záhlaví tejto zmluvy, okrem prípadov, keď je v zmluve výslovne uvedené inak.

Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie
zákazky v rámci administratívnej finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom je
zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
14.2 Zhotoviteľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o RPVS,
v nadväznosti na § II ods. 1 ZVO, po celú dobu trvania plnenia zo zmluvy.
14.3 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených
strán vo forme dodatkov k tejto zmluve.
14.4 Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné
strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši
dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému
súdu.
14.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotovitel'a.
14.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha Č. l - Návrh na plnenie kritérií (Cenová ponuka)
Príloha Č. 2 - Technická správa
Príloha Č. 3 - Zoznam subdodávatel'ov

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne:
V Sládkovičove, dňa ..O'1"lj).<.ZOV VO Veľkých Úľanoch, dňa ..r!1:J.:.l:9.~...
.................. ·· .... ··· .. ··· .... ·· .... A
Za objednávatel'a:

~"/Inl

~ l - l' 

I \\( IL..:!: I

I
Ite --7"'" :---- - ~ 
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Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií
Názov zákazky:

"Dodanie bezdrôtových pristupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta
Sládkovičovo."

Obchodné meno spoločnosti: MAXNETWORK, s.r.o.

Adresa uchádzača: Kpt. Jána Nálepku 866/18,92522 Vel'ké Úl'any
IČO: 36 250 481 I DIČ: 2020192009 IIČ DPH: SK2020192009
Zapísaný v ORSR Obch. register Okresné bo súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 136401T
Štatutárni zástupcovia podl'a dokladu o oprávnení podnikat': Zoltán Tóth

Telefón: 031 23 OO 501 e-mail: obcbod@maxnetwork.sk

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: SK26 0900 0000 0001 7630 8287
P. Popis položky Počet MJ Cena celkom,' Cena celkom v
č. Eur bez DPH DPH Eur s DPH

Inštalácia bez?rôtovýchprístupových bodov.
body budú splňať nasledujúce technické
parametre:
- Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia

(2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované
pre európsky trh

- Životný cyklus použitých produktov vyšši
ako 5 rokov

- Stredná doba medzi poruchami (MTBF)
minimálne 5 rokov

- Možnosť centrálneho manažmentu pre
riadenie, monitoring a konfiguráciu siete
(single point of management)

1. - Súlad s ,.802.llac Wave l, Institute of
Electrical and Electronics Engineers' 10 kusov 6 270,40 I 254,08 7524,48

(IEEE) štandardom
- Podpora 802.lx IEEE štandardu
- Podpora 802.11 r IEEE štandardu
- Podpora 802.11 k IEEE štandardu
- Podpora 802.11 v IEEE štandardu
- Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň SO I

rôznych užívateľov bez zníženia kvality
služby

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

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

Prepojenie exteriérových prístupových bodov

2. FTP alebo optickými káblom, poprípade 10 kusov 950,00 190,00 1140,00prepojenie GPON technológiou

Zriadenie napájacieho bodu pre EXT. hotspot
Nástenná skriňa IP65 300x300, HOR-60·48

3. zdroj OIN, HOR-I5-l2 zdroj mN, Zásuvka 10 kusov 2890.00 578,00 3468,00
STN, 16A. 250V AC, lstič BIOII lOkA
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Zariadenie pre centrálny manažment riadenia,
4. monitoring, konfiguráciu siete. l kus 359,00 71,80 430,80

Montáž a zapojenie AP na optickú sieť
a k odberné mu miestu.

5. Zváranie optickej siete. súbor 1750,00 350,00 2100,00Elektrikárske práce.
Konfigurácia a pripojenie sietet-í)
WiFiPreTeba k monitorovaciemu riešeniu.
Udržba zariadení, ktoré budú najmenej 3 roky

6. poskytovať bezplatné Wi-Fi pripojenie. 0,00 0,00 0,00

Súčasťou dodávky bude: projektová
dokumentácia skutočného vyhotovenia ktorá
bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych
prvkov siete s lP adresným plánom, simuláciu
pokrytia priestoru, meranie skutočného
pokrytia, technické listy aktívnych prvkov,
funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot
portálu s umiestneným logom.
Predpokladané umiestnenie prístupových
bodov:
l. Námestie pri pódiu (Park Inkubátor)-

7. Extemý AP
2. Budova Inkubátor - Extemý AP
3. Autobusová zastávka pri Železničnej
stanici - Extemý AP
4. Železničná stanica (Perón) - Extemý
AP
5. Spoločný stavebný úrad - Extemý AP
6. Tržnica - Extemý AP
7. Kultúrny dom - Extemý AP
8. Autobusová zastávka - Extemý AP
9. Obecný úrad (Park) - Externý AP
10. Základná škola - Externý AP

0,00 0,00 0,00

CENA VELKOM ZA PREDMET
ZÁKAZKY:

12219,40€ 2443,
S8€ 14663,28

V celkovej cene predmetu zákazky musia byť započítané všetky náklady spojené s predmetom
zákazky.

Som platitel'om DPH ÁNO INIE

Vo Veľkých Úl'anoch, dňa 13.07.2020
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cnPilot e 700 
Vonkajšie Omni 
Gigabit IP67, 802.11ac wave 2,8 dBi

Vonkajší prístupový bod WiFi
Štandardné tvarovanie lúčov pre VYnikajúce vonkajšie Wi-FI

PRfSWfO f ODV FRf RIA ENIF WlAN

Podniko Ý a pnem selnyareál • Areal vysok školskél vzdelávama

• r emorrnce • Verejné Wi·Fi

PREVÁDZKovA NADRADENOSŤ IP67 odoiná VOČi vonkaJš,emu poŕasiu (A ) 5Sl2

ruaximálnvmi rrnultáunvrm pruaderuan t klientov, 16 SSID, 'illO 'dme WPA 2 Me hlllg,

dvnarmcké VLAN. kanály OFS, zoznamy riadenia pristupu (ACt), aab zpečcvarue nulovým

dotykom dalšie' 807 II ac e700 napájaný IVa e? Je trleálny pre d ešné náročné

vonkajšie lete WI-FI 5 vYSot..OU hustotou

VYSOKY VÝKON WI-FI Tva, ovarue lučov založene na štandardoch, na 5 GHl c l

arusnne pole 4x4 Tx/R~ môže nasmeroval' luc ~ nelovemu hsruskému zariadeniu

~tore poskytUje ynlkaJucl vykon v pro. tredi vvsokofrekvenčného lli1renia v smere

zostupr eho aj vzostupneho smeru Roaming bel podnikovej tnedy. dynanlJcky ybe,
fanalov, autornaticke lIildel1le vysu~la( leho vykon U a ďalsie podobné> funkCIE'

platformy ,nP,lot zaisluJú vsoko kvalunu siet WI fl

MESH Rychle nastavenie sieu s vracervn» bodmi bud vyhr aderum jedneho radia (na I

Gt zl na spaInú väzbu stetE'. alebo poulllil oboch ásiem na nnoltcinnv pustup klten a ii

SI te

INTEGRÄCIA SEZDROTOVEJ SIETE BACKHAUl chle lavadlanl SI ti ~ I I S
bezdr6tov m spatnvrn ved nim spotočncsu Cambrum napaJaným z por u <lUX POE Out II

mo It c700 ehrntnuJe potre u ruhe o le tn(~ h v d n,a P I I aux of Out

odporuje standard C mbn.m PoE aj štanda,d

80) . Iii ŽP Je možne IIa ajat am ru aj vl d~ ed le p r -bne mor" 0'( at

za 2 ečenie , hl 05111.0 51'0 u

PRUŽNOSŤ Duálne za do ane ban~y aktivnej f pohotovostnej amare la SluJU ,Š',\!

dost ros UOO môze uklada d\ e v I Z <! SOftVCI II il ~ prtp3dc (l eby sa 1/1 aut ~
f tn~{n 'n1ll operač mu ,oh ru. člm sa znlll prav pod o oost na ~Ie na nuest a IV ŠI

Sá ra rrpvadzky v lell Vratane štandardnej 3 rorneJ laru~y

l.. I I , A ~ f ll' '.

• 802 llac, 512 použlvatetov. 16SSIOs

• Všesmerová anté na

• UV hodnoterue IP-67

• Max prevádzkový rozsah teplôt.
,40'C - +65'C

• Pracovná vlhkosť ai do 9 S%

• Elektricky ohnevač pre stud ny starl

• Odolny, ESO ochrana,
Pnemyselná známka

• Balené 5 držiakmi na
stenu

• ~peclálna filtrácia odoínosu vočr LTE

• I ( II " Ir

• Prfsl p pre hosti' Vlastne úvodné
stránky, Poukažkv, SOCIálne

pflhlásente

• Poskvtovarue nulového dotyku

• Sledo arue zásob
• Polo a mapy

• Morutoro arne statlsttky. alar my

• Hromadna aktuatuäcra
• RESTful APis

• Ramee pre podávame sprav

• lntegrovane nešerue problemov Wt,
FI AP, khenu ČI kamkordéry SM

• K dispozlcu V claude alebo ako pnestor
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ŠPECIFIKACIE PRfsTUPOVÉHO BODU

MIMO, Vysielanie

ForlŇdlS""1u

~ JI•.•• p'sm.
~ Súbelnlldlentl

SSIDs

Odovzdan' .,Ia
(vykonan.! c~/kom)

Zisk Intény

IEEE 802.11./b/cJn/acWlve2

IEEE 802,l1d/e/h/iNr/u/v/w

Modulicia: BPSK. QPSK. (CK. 16/64/256-QAM
R.dlo mOd: 0555. OFDM

2.4GHz: 2w2:2 MU-MIMO
SG Hz : 4.4:4 MU-MIMO

Podporované

20M Hz. 4OMHz. SOMHz
512

16 SSIDs

2.4GHz : 25dBm 5GHz: 2BdBm

2,4GHz : BdBi 5GHz: BdBi
M•• lm6lna rýchlosť 2.4GHz: 400Mbps 5GHz: 1733Mbps

81uetoolh

SletoW Porty

Funkcle~1a

Aliancia Wi-Fi

FUNKCIEWi-Fi
MllflÚment

rellm

Sp"va RF
Pristup pre hosti

Du"ne lineárne polarizovane, vlesmerové. inte,roVilné

Bluetoolh 4 BlE Radio.

Dv, Il&abltove siete Ethernet s automatickým snlmanim

FunkCie radia (MRC)
Diverzita cyklickeho oneskorenia/ posunu (CDO/CSO)
Cnovo-blokačne kódovanie (STBC)
Kontrol. parity 5 nlzkou hustotou (LDPC)

Älre,ácla pak.tov: A-MPOU. A-MSDU

Wi-fl certifik6t a.b".n.K
WiPA2 - Enterprise. Personal
WMM, Passpoint

cnMaestro cloud man11ment

cnMaestro v priestoroch VM rladeny
Autopilot (AP liS kontrolór)

Samostatný s AP GUI (http/https). eu (telneUssh)

AutoRF automaticky riadi kanály a napáj;lnie

cnMllestro Portál r.diča

::':'~:a prillUisenle Intecruje sa 5 prlstupoll'jmi portälml tretich stran
Vstavaný portal na AP
Overovanie LOAP a RADIUS
WIlIled Gllrden S bielym zoznllmom DNS

Podporovane bezdr6tové aj káblove zariadenia.

Obmedlenle sadlleb Obmedzenie stltlckej I dynlmick~j rýchlosti n. k~enta

110~clI klienta Na AP. v celej sieti.

RYchIy roamIn, 802.11r. Prilelitostné ukladanie klútov do vyrovnévacej

vysIelacI ús MimI Spravodlivosť VYSielaCieho lISU, riadenie pásma.

Podpora AAA Overovanie IIADIUS. účtovnictvo. dvnamicke
Autorizécia (CoA, DM). hilover servera. vyrovnévanie
.•. ,t~l ••

QoS 802.11e/WMM QoS. DSCP{ToS mapovanie.

Ethemetll2) B02,1p/802.q. RAOIUS VLAN, VLAN perSSID,

servis
SIeť
Sie(ove slulby

VLAN združovania, LLDP. IGMP (vl{v2/v3)

WDS Sieť s jednoduchym il viacnásobným ridiom
NAT, DHCP Server

(j) freIrVenCM "ma
(Plotlalimity prt
~dnotlivé krajinv,
nirlcto~ pósma
vylodujú DFS)

Zdroj

Rozmery

V,'''
Preridlllori teplota

Preridlllori vlhkosť

Spotreba enell"

LEO

:;:W'ZJtj
Hodnote~~
PoE.()ut

T••&l1o rettan

Cenlfticla

MoInosti monúf.

C oJ'lllol "~700 onkals1e 'lIla1ogO\V hi1

2.400 to 2.2484GHz

5,150 to 5,250 GHz

5,250to 5,350 GHz
5.470 to 5.725 GHz
5.725 to 5.850 GHz
802.3.t PcE InjKtor. Dr PoE+ switch.12V DC
802,3.1 s 17dBm rádiový výkon na reťaz

31.S x 21.6.6.6 cm (12.04 x B.S x 2.S9 Inchl

1700,

-40cC do +6S·C

až 95% baz kondenz'cle
17 ,2W (max, bez PoE)
30.2W (ak je pomocné zarl.denle napáj.ne

Dve viadarebné LED ov"dlne 50ftv"rom
Slot na klút Kansln,lon. upevnenil! skrutbmi

304,721 hrs na 65C, 2.283,737 hrs na 25C
IP67

Port Aux podporUje reflmv Clmbium a 802.3al

podporovane

FCC. CE. IC. UL. ET51
EN60601-1-2 (Medical EMCI.
WEEE/RoHS compliance.

Konzo'. pre upevnenie na stenu a n. stoiilr.
PodporOVilná velko5ť stlpika: 38.1 mm al 76.2

WPA-TKIP, WPA2-AES, 802,111

WPA-PSK. WPA2·PSK. WPA2-Enterprlse
802. ix Autentlflkácla 5 r6znymi EAP typmi
(EAP- TLS, EAP-TILS/MSCHAPv2, PEAPvO/EAP
MSCHAPv2. PEAPvl/EAP-GTC. EAP-5IM. EAP
AKA. EAP-AKA·. EAP-fAST

Chránene riadiace rámca (802.11w)

DynarnIcIW slul_ S5ID Podla lasu / dátumu, podra monitorovaného

MAC Overenie Zoznam liltrovani. MAC na AP.

Zoznam Illtrovanla MAC na ovlád.tl.
RADIUS MAC Overenie.
Z61ohovanie autentifik6cll! pre parUl Clpliva

FIrewIA

3G/4G/lTE Offload

OHCP

NMS Monitorin,

KIientAPI

5ynchran lz'cla fasu

N'stroja nl r!denie
pr~mov

Dopra",,' tun_1y

Layer-2. layer-3. DNS ACLs_ Ochrana pred útokmi

Pass point (Hotspot 2.0)

Podporované S mofnosťou prispôsobenia Option

SNMP .1, vze. 113

Klient Prítomnost / Umiestnenie API
DNS. NAT Ind TCP Connl!ctina Louin,
Auto (z ovladala). NTP

ZachyUvanle paketov, analyzátor spektra.

L2TP.12oGRE, PPPoE
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Príloha č. 3 - Zoznam priamych subdodávateJ'ov

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODÁ VATEĽOV

Adresa pobytu
alebo sídlo

Predmet
subdodávky

Oprávnená osoba konať
za subdodávateľa

Identifikačné
číslo alebo

dátum
narodenia
(ak nebolo
pridelené

identifikačné
číslo

Meno a priezvisko /
P.Č. Obchodné meno

alebo názov

meno a priezvisko adresa pobytu dátumnarodenia

Nemá známych subdodávatel'ov

Dátum: /.r~.r.:.k.k. . lčq- -~ ~e~-;";':;J ," nrlJ(.!,;K202019200\1

Podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa: L--- r ---------


