
                                                 
MESTO NITRA 

  

Mestský úrad v Nitre 
 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
Podľa zákona č.345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

v znení neskorších zmien  

Tovar, služba do 70 000,- € , civilná zákazka s nízkou hodnotou. 
 

Kamerový systém – rozšírenie monitorovacieho kamerového systému - Nitra 
   časť Drážovce. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Nitra, zastúpené Marekom Hattasom, primátorom mesta 

IČO: 308 307 

Sídlo: 

Mesto: Nitra, PSČ 950 06 

Ulica: Štefánikova trieda 60 

Telefón:                   
Kontaktná osoba:  

Mária Blisková, referát VO, 037/6502 305 

K predmetu zákazky:  

Silvester Nitry,  e-mail: nitry@mspnitra.sk, tel. : 0903 161 440, 

 

2. Opis predmetu zákazky:  
35125300-2 - Bezpečnostné kamery 

 
Predmetom zákazky je rozšírenie mestského kamerového systému o 5 ks nových IP PTZ otočných 

kamier vrátane príslušenstva, 2 ks IP sieťových statických kamier vrátane príslušenstva, video 

serveru, klientskeho a záznamového softvéru s licenciami kamier, otočný ovládač, 2 ks stožiar na 

kameru (8m) s uzemnením, optický kábel SM 4 vláknový UV odolný, kábel na 230V s nosným 

lankom UV odolný, s PtP prepojom v bezlicenčnom pásme. Súčasťou dodávky tovaru sú aj montážne 

práce,  inžinierska činnosť, spustenie a otestovanie systému, zaškolenie obsluhy a záručný servis počas 

záruky. Kamery musia byť úplne kompatibilné so súčasným kamerovým systémom Panasonic ASM 

300.  

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, 

alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok 

ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný 

výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať rovnaké alebo lepšie úžitkové, 

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ako pôvodný výrobok alebo technické riešenie. To znamená, 

že pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej 

značky s rovnakými alebo vyššími parametrami.   

 

3. Typ zákazky: 

Civilná zákazka  s nízkou hodnotou 

 

4. Typ zmluvy: 

Zmluva na dodanie tovaru. 

mailto:nitry@mspnitra.sk


 

5. Miesto plnenia:  

Mesto Nitra – časť Drážovce. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

65 446,05 € bez DPH 

 

7. Termín dodania: 

Najneskôr do 15.12. 2019 

 

8. Lehota na predloženie ponuky: 

 Do 27.09.2019 do 12.00 hod. SEČ  

v zalepenej obálke s označením „Súťaž – Kamerový systém MsP (neotvárať)“- 

 na adresu Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, 

kancelária prednostu MsÚ – p. Blisková. 

 

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk alebo osobne do 

podateľne verejného obstarávateľa. 

Po uplynutí tejto lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená 

uchádzačovi neotvorená. 

 

9. Tvorba ceny: 

Cena  bude predložená: 

 v celkovej cene prác a dodávky materiálov v EUR uvedená bez DPH, výška DPH, cena 

vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH. 

v prehľadnom položkovitom rozpočte, t.j. rozpočet na jednotlivé položky (tovar, služby, 

práce). 

Verejný obstarávateľ požaduje garantovať viazanosť ponuky až do termínu realizácie 

zákazky. 

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena  

(Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí celková 

cena) 

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa 

a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. Úspešným je uchádzač, 

ktorého cena za predmet zákazky vrátane DPH je najnižšia. 

Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná 

zmluva. Ostatným uchádzačom sa oznámi, že ich ponuka nebola úspešná. 

Pred podpisom zmluvy  bude úspešný uchádzač vyzvaný na predloženie čestného prehlásenia 

ktoré tvorí prílohu č.3  

 

11. Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť :   

- doklad o oprávnení podnikať na predmet zákazky alebo doklad o zapísaní v profesijnom 

zozname vedenom profesijnou organizáciou / napr. výpis z obchodného registra alebo 

potvrdením príslušného orgánu /-  fotokópia  dokladu. 

- licencia na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods.1 zák.473/2005 Z.z., 



- návrh zmluvy v jednom vyhotovení (v zmysle prílohy č.2) podpísanú uchádzačom, 

štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v záväzkových 

vzťahoch. 

 

12. Elektronická aukcia:  

nie 

 

13. Dôvody na zrušenie súťaže: 

- nebude predložená ani jedna ponuka 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“ 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dodanie predmetu 

zákazky prevyšuje finančný limit  na požadovaný predmet zákazky ( bod 6). 

 

13. Ďalšie informácie: 

- do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky určené 

náležitosti a zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve, 

- platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov 

budú vylúčené, 

- v prípade ponuky ekvivalentu, tento musí byť minimálne v 100% zhode a musí byť 

predložený technický list produktu od výrobcu nie od distribútora. 

 

Obhliadka: 

Uchádzači musia  vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky informácie, 

ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou 

miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.  

 

Obhliadku zabezpečí kontaktná osoba Mestskej polície p. Nitry, ktorá sa bude konať dňa 

20.9.2019 s miestom stretnutia budova Mestskej polície v Nitre, Cintorínska 6, tel. 037/69 

22 555. U uvedenej kontaktnej osoby sa treba ohlásiť  aspoň 1 pracovný deň vopred. 

 

14. Zmluvné podmienky: 

- Fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu 

- Návrh zmluvy v prílohe 

 

16. Osobitné podmienky fakturácie diela: 

Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo 

jej časti sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného 

plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle § 69 ods.12 písm. j) 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 

 

Zákazka je realizovaná z prostriedkov Ministerstva vnútra SR podľa schváleného 

projektu  „Spolužitie majoritného a minoritného obyvateľstva v Drážovciach“. 

 

Prílohy: 

príloha č. 1 opis predmetu zákazky 

príloha č.2 , návrh zmluvy 

príloha č.3: čestné vyhlásenie 

V Nitre,16.9.2019 

 



Príloha č.1 

 

Opis predmetu zákazky: 

 

MATERIÁL     

Kamera Panasonic WV-S6530N , IP PTZ 2 Mpx  PTZ otočná sieťová 
kamera, minimálne 1920 x 1080 px @ 60 fps,WDR 144dB, 
minimálna citlivosť Color 0,001 lx, minimálne  30x optický  zoom, , 
optická stabilizácia obrazu, otáčanie 360° , Záruka 3 roky riešená 
výmenou nasledujúci pracovný deň , programovanie trás, 
autopantrasa, privátne zóny, -40°C to +60°C, min. H265 

5,000 kus     

Kamera Panasonic WV-SPW532L , Statická kamera FullHD, 
minimálne 2 Mpx , IP sieťová kamera,  30fps, 1/2,5 CMOS senzor, 
3,6mm objektív, lx (Color), 0.027 ,  Záruka 3 roky riešená výmenou 
nasledujúci pracovný deň, IR LED, privátne zóny, min. H265 

2,000 kus     

NVR, Milestone Husky X2 Videoserver je určený pre nahrávanie s 
nahrávacou kapacitou minimálne pre  45 kamier v rozlíšení FullHD 
30fps  v najvyššej kvalite obrazu kódovania: High Quality.  Možnosť 
pridať minimálne ďalších 2 HDD, nahrávací výkon minimálne 
550Mbps, minimálne 256 GB mSATA SSD , rackové prevedenie. 
Minimálne parametre ponúknutého videoservera sú definované 
serverom Milestone Husky X2. Záruka 3 roky riešená výmenou 
nasledujúci pracovný deň 

1,000 kus     

HDD 8TB pre 24/7hod prevádzku +  Box do Servera 2,000 kus     

Video Management Software, Záznamový softvér pre minimálne 27 
IP kamier rôznych výrobcov s licenciami a 2 ročnou podporou priamo 
u výrobcu. Neobmedzený počet pripojených monitorov na jedno 
pracovisko/clienta a bez doplatku. Počet súčasne pripojených 
klientov/pracovných miest min. 15 a bez doplatku. Podpora 
minimálne 8000 druhov kamier a ich funkcii nad rámec všeobecného 
ONVIF ovládača, ktorý  je nedostatočný, GDPR EU certifikát 
výrobcu.  

1,000 kus     

Základný software NVR pre IP kamery/enkodéry s podporou 
analytických funkcií, Podpora minimálne 8000 druhov kamier a ich 
funkcii nad rámec všeobecného ONVIF ovládača, ktorý  je 
nedostatočný, GDPR EU certifikát výrobcu.  

1,000 kus     

Joystick pre ovládanie PTZ kamier , 3-osy, min.6 tlačidiel alebo 
100% kompatibilný s ponúknutým systémom 

1,000 kus     

konzola na statickú kameru na stĺp 2,000 kus     

konzola na PTZ kameru min dĺžka 1m 3,000 kus     

konzola na PTZ kameru min dĺžka 3m 2,000 kus     

Zosilnený stĺp určený výrobcom pre kamery, kónický tvar, eliminácia 
nakláňania sa pri vetre.  8m nad zemou , Zn 

2,000 kus     

  



Zemniaci pás pre stĺp, Zn 2,000 kus     

Betónové lôžko na stĺp s  bleskozvodom 0,25m3 2,000 kus     

uzamykateľná rozvodová skrinka na stožiar IP66 3,000 kus     

Zaťahovacie lanko 250,000 m 

napájací zdroj 24 VAC min. 3A s ochranou skratu 5,000 kus     

prepäťová ochrana B+C min. 90kA 5,000 kus     

digitálny prúdový chránič 16A/30mA 5,000 kus     

istič 10A 5,000 kus     

Kábel CYKY 3x1,5 s nosným lankom outdoor UV odolný 850,000 m 

Optický kábel SM, 4C, OS2 OSP, outdoor s dvojitou ochranou, 
outdoor UV, odolnosť voči hlodavcom 

3 
110,000 

m 

nerezové kotvy na stĺ pre optické vlákno 29,000 kus     

Nerezová páska s istením 29,000 kus     

oceľová ZN chránička na stĺp 3m 2,000 kus     

metalický kábel STP Cat 5e outdoor 331,000 m 

patchcord metalický Cat 5e STP 1m 12,000 kus     

Priemyselný Optický prevodník na DIN lištu, 2x SFP+, Switch POE+ 
5x Gb port, -40 + 70, integrovaná prepäťová ochrana, min.5 rokov 
záruka riešená výmenou nasledujúci pracovný deň 

7,000 kus     

SFP prevodník WDM  1Gb  min.5 rokov záruka riešená výmenou 
nasledujúci pracovný deň, Cisco compatible certifikát vydaný 
výrobcom 

12,000 kus     

Profesionálny rádiový PtP prevodník AP/Client v bezlicenčnom free 
pásme zisk antény minimálne 35dBi, garantovaná rýchlosť spojenia 
douplex 1Gbps pri vzdialenosti 3km, latencia do 3ms, OFDM 
modulácia, 256bit kryptovanie prenosu, integrovaná prepäťová 
ochrana, POE napájanie, podpora vzdialenej správy zariadenia, 
min.5 rokov záruka riešená výmenou nasledujúci pracovný deň. 

4,000 kus     

Zemná optická spojka 48vl 1,000 kus     

Zemná HDPE rúra 33/40 pre optický kábel 200,000 m 

Lišta 10/10 51,000 kus     

Vzdušná optická spojka 8vl 2,000 kus     

Spotrebný materiál                                                                                                 1,000 ks 

    

    

PRÁCE A DODÁVKY ,SLUŽBY     

     

výkop 30x60cm v triede zeminy 4 s pretlakom pod komunikáciou                                                                  200,000 m 

uloženie HDPE rúry do lôžka                                                                        200,000 m 

zaťahovanie optického kábla                                                                200,000 m 



Osadenie Kamery                                                             7,000 kus     

Osadenie  Rádiového spoja                                             2,000 pár 

Elektrické pripojenie do NN 230V                                                           

Komplet inštalácia s oživením a pripojením na pult + Integrácia a 
nastavenie minimálne 70 kamier do ponúknutého systému.                                        

  

Zhotovenie a dodanie projektu skutkového stavu aj v digitálnej 
editovateľnej forme, vláknového plánu optiky aj v digitálnej 
editovateľnej forme, blokovej schémy zapojenia prvkov, meracieho 
protokolu optiky, revíznej správy elektroinštalácie 

      

Zaškolenie obsluhy    

Inžinierska činnosť pre realizovanie výkopov a inštaláciu optických 
trás 

   

Výškové práce    
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 

                                                                                                             č. j.                  /2019/MsP 

 

ZMLUVA  NA DODANIE TOVARU. 

 
 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY : 

  

1.1 Objednávateľ           : Mesto Nitra  

                                         Štefánikova 60 

                                         950 06 Nitra 

 

     Zastúpené                 : Marekom Hattasom, primátorom mesta 

  

     bankové spojenie:        Slovenská sporiteľňa, a.s. 

     IBAN:                          SK92 0900 0000 0050 6554 6218 

     IČO                         :  00308 307 

     DIČ                           :  2021102853 

      

     Kontaktná adresa      :  Mestská polícia 

                                          Cintorínska 6 

                                          949 01 Nitra 

     Kontaktná osoba       :  Silvester Nitry – koordinátor MKS a PCO 

 

  

1.2 Dodávateľ                :     

      Zastúpený                 :   

      Bankové spojenie     :  

      IBAN                        : 

      IČO                           :  

      IČ DPH                    :   

      Zápis v Obchodnom registri :   

 

II. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 

2.1 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle  zákona    

      č.345/2018 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení      

      neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
 

III. PREDMET  ZMLUVY 
 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že za  podmienok  dojednaných  v  tejto zmluve dodá predmet           

      zmluvy: „Kamerový systém – rozšírenie monitorovacieho kamerového systému Nitra“:  

- dodávka a montáž 5 ks otočnej IP kamery s príslušenstvom, 

- dodávka a montáž 2 ks statickej IP kamery s príslušenstvom, 

- pripojenie  kamier na 230V,  

- dodávka a montáž 2 ks stožiarov na kamery, 

- dodávka a montáž videoserveru s príslušným softvérom a licenciami, 

- optický kábel UV odolný 

- elektrický kábel na 230V UV odolný 



- dodávka a inštalácia 1 ks joystick pre ovládanie PTZ kamier,  

- dodávka a inštalácia rádiového prepoja, bezlicenčné pásmo s kryptovaným prenosom, 

- istenie prepäťovými ochranami, 

- výkop s uložením optického kábla v chráničke 

- oživenie systému, 

v zmysle predloženej ponuky uchádzača.  

Rozpis tovaru a prác  s cenami tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. 

 

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že odovzdá predmet zmluvy spôsobilý k účelu užívania, ktorý       

      bude spĺňať všetky platné normy.  Ku každému dodávanému výrobku bude predložený   

      certifikát preukazujúci zhodu výrobku, vydaný autorizovanou osobou, resp. firmou.       

      Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní predmetu zákazky ako aj všetky škody  

      spôsobené na majetku objednávateľa je povinný dodávateľ  odstrániť ihneď bez   

      zbytočného odkladu po ich vytknutí objednávateľom. 

 

I. PLNENIE ZMLUVY 
 

4.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy : 

 ul. Kultúrna,   

 križovatka ul. Topoľčianska a ul. Jána Zelenáka, 

 križovatka ul. Ščasného. a ul. Hamuliakova, 

 križovatka ul. Ščasného. a ul. Atlasova, 

 križovatka ul. Jána Zelenáka a ul. Atlasova, 

 križovatka ul. Belopotockého a ul. Vŕbová, 

 ul. Nábrežie mládeže, 

 budova Mestskej polície v Nitre, Cintorínska 6 

4.2 Termín zahájenia: do 7 dní od podpisu zmluvy. 

4.3 Lehota dodania :  najneskôr  do  15.12.2019. 

4.4 Dodávateľ v rámci odovzdania predmetu zmluvy je povinný odovzdať objednávateľovi:  

- blokovú schému zapojenia prvkov 

- projekt skutočného vyhotovenia aj digitálnej a editovateľnej forme 

- vláknový plán optiky aj v digitálnej a editovateľnej forme 

- merací protokol optiky  

- odovzdávací protokol 

- správu o 1. odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia  (revízna správa) 

4.5 Predmet zmluvy sa považuje za odovzdaný dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a   

prevzatí. Objednávateľ  je oprávnený  nepodpísať  Protokol o odovzdaní a prevzatí, ak     

predmet  zmluvy  nie  je  vyhotovený  riadne,  bez   vád  a  v  súlade  s   podmienkami         

dohodnutými touto zmluvou,  a tým  sa  predmet  zmluvy považuje  za  neukončený 

a neodovzdaný 

 

V.  PODMIENKY  DODÁVKY 

 

5.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že: 

     - všetky dodané tovary budú nové a I. akosti, 

     - pri realizácii nepríde k dodávke materiálu rozdielnych technických charakteristík, ktorý     

        by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo    

        v údržbe existujúceho mestského kamerového systému 

5.2 Dodávateľ musí predložiť vyhlásenie o zhode výrobku s európskymi normami. 

5.3 Za objednávateľa preberie predmet plnenia Silvester Nitry, koordinátor MKS A PCO. 



 

VI.  CENA PREDMETU PLNENIA ZMLUVY 

 

6.1 Cena predmetu zmluvy je dohodnutá za kompletnú dodávku predmetu zmluvy, v znení 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.    

      Cena bez DPH       :                 - €   

      DPH                       :                 - € 

      Cena celkom          :                 - € 

      Slovom                   :                   EUR  

6.2 Do ceny je započítaná cena za obstaranie požadovaného tovaru vrátane montáže, dopravy,      

      zaškolenia a dodania technickej dokumentácie pri odovzdaní predmetu zmluvy.   
 

 

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

7.1 Cenu za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 3.1 objednávateľ uhradí na základe 

faktúry vystavenej dodávateľom po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

7.2 Faktúra  musí  obsahovať  náležitosti  v  zmysle platných zákonov, ktorá zároveň slúži ako      

      daňový doklad. 

7.3 Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. Od doručenia doplnenej faktúry plynie nová lehota 

splatnosti v zmysle bodu 7.3. 

 

 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť dodávateľovi primerané pracovné podmienky pre 

dodávku a montáž predmetu obstarávania. 

8.2 Za dozor objednávateľa na operatívne riešenie problémov spojených s plnením predmetu 

zmluvy je poverený Silvester Nitry, koordinátor MKS A PCO. 

8.3 Dodávateľ je pre oblasť BOZP povinný zabezpečiť dodržanie zákona, zásad bezpečnej 

práce v súlade s ustanoveniami zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vybaví svojich zamestnancov 

príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a zabezpečí ich používanie. 

Zároveň zabezpečí preškolenie a výkon práce podľa ich druhu a charakteru tak, aby 

zodpovedali príslušným normám a predpisom.  

8.4 Počas realizácie predmetu obstarávania - zmluvy je dodávateľ povinný postupovať tak, 

aby nedošlo k poškodeniu súvisiacich pozemkov a objektov, majetku objednávateľa 

a nedošlo k ohrozeniu zdravia a života osôb. 

8.5 Dodávateľ zodpovedá za všetky spôsobené škody z vlastnej viny a z viny subdodávateľov, 

ktoré vznikli objednávateľovi a tretím osobám v súvislosti s vykonaním prác podľa tejto 

zmluvy. 

8.6 Dodávateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach dôverného charakteru, 

s ktorými sa v organizácii u objednávateľa zoznámi. 

 

 

 

 

 



IX. ZMLUVNÉ POKUTY 

 

9.1 V prípade omeškania s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy, ktoré spočíva 

v oneskorenom alebo vadnom dodaní predmetu zmluvy,  je dodávateľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu : 

a) vo výške  0,05  % z celkovej ceny dodávky predmetu zmluvy za každý deň     

      omeškania s dodaním predmetu zmluvy, 

b) vo výške 20,- € za každý deň omeškania, ak omeškanie  dodávateľa trvá viac ako 7   

dní, 

c) vo výške 20,- € za každý deň omeškania zo záväzkov uvedených v bode 10.6. 

9.2 Po uplatnení si zmluvnej pokuty objednávateľom podľa bodu 9.1 písm. a) a b) bude 

dodávateľ povinný vystaviť faktúru na predmet zmluvy uvedenú v bode 6.1 zníženú  

o výšku zmluvnej pokuty. 

9.3 V prípade omeškania s úhradou faktúry objednávateľ uhradí úrok z omeškania vo výške   

0,05 % z včas nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

        

 

X. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

10.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný podľa podmienok 

tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. 

10.3 Vadou predmetu zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch 

stanovených touto zmluvou,  technickými normami a požiadavkami objednávateľa. 

10.4 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe  24  mesiacov na predmet plnenia podľa 

bodu 3.1, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru objednávateľom.  

10.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatkov predmetu zmluvy, že počas záručnej 

doby má objednávateľ  právo požadovať a dodávateľ povinnosť vady bezplatne 

odstrániť. Dodávateľ je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody 

zavinené vadou predmetu zmluvy.      

10.6 Dodávateľ sa zaväzuje, že:  

        -  na záručnú opravu nastúpi do 24 hodín od písomného ohlásenia závady, 

        - ak v rámci reklamácie v prípade opravy kamery, alebo príslušenstva nie je možné 

odstrániť závadu do troch dní odo dňa, kedy mal nastúpiť na opravu,  poskytne 

objednávateľovi do doby odstránenia závady parametrami porovnateľnú náhradnú 

kameru alebo príslušenstvo, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy mal dodávateľ 

nastúpiť na opravu. 

 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

11.1   Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, na podporu 

aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite prostredníctvom 

technických prostriedkov podľa schváleného projektu s názvom “Spolužitie majoritného 

a minoritného obyvateľstva v Dražovciach“.  

 

11.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného   zákonníka. 

 



11.3  Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou obojstranne potvrdených písomných 

dodatkov. 

11.4  Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 rovnopisy 

a dodávateľ 1 rovnopis. 

 

11.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť       

           dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 

 

       V Nitre dňa:                                                            V                          dňa:    

 

          

         za objednávateľa                                                            za dodávateľa 

            

 

 

 

 

             Marek Hattas                                                             ..............................           

            primátor mesta                                                           konateľ spoločnosti 

 

 


