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ZMLUVA O DODANÍ TOVAROV 

uzavretá podľa © 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s | 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisox 

(ďalej len .. zmluva“) 

Či. 1 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Radoma 

So sídlom Radoma 45, 090) 42 Radoma 

IČO: 00330914 

DIČ: 2020808922 

Zastúpený: Daniela Zelonkavová, starostka obce 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Dodávateľ: Probatech s. r. o. " 

So sídlom Budovateľská 174/14, 087 01 Giraltovce 

IČO: 53362632 

DIČ: 2121370977 

IČ DPH: SK2121370977 

Zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 

č. 41267/P 

Zastúpený konateľ Jaroslav Bakaľár 

Bankové spojenie: 

IBAN: SK 27 0900 0000 0051769853256 

(ďalej len „dodávateľ“) 

ČI. II 

Všeobecné ustanovenia 

I. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dodaní tovarov na základe objednávateľom 

vykonaného prieskumu trhu na dodanie tovarov pre zákazku „ Wiff pre Teba - Radoma“.
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Na základe vykonaného prieskumu trhu sa objednávateľ rozhodol uzatvoriť s dodávateľom 

túto Zmluvu o dodaní tovarov vzhľadom na ponuku dodávateľa. 

ČI. II 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo 

vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre 

objednávateľa dodať a vybudovať bezplatné Wi1F1 pripojenie pre občanov aj návštevníkov obce 

prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v zmysle 

špecifikácie uvedenej v prieskume trhu a v zmysle cenovej ponuky zo dňa 8.3.2022 (Príloha č. 

[) vrátane inštalácie softwaru, montáže komponentov na dohodnutých miestach, odladenia 

a oživenia systému, zaučenia určených zamestnancov objednávateľa na obsluhu a odovzdanie 

funkčného systému objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas 

vykonané dielo cenu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve vrátane príslušnej DPII. 

ČI. IV 
Cena za dielo, platobné podmienky 

Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo dodávateľom zaplatiť dodávateľovi 

dojednanú cenu podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Hodnota tovarov 

zostáva až do úplného zaplatenia ceny diela majetkom dodávateľa. 

Celková cena bez DPH: — 967/0 EUR 

DPH 20 9%: 1934 EUR 

Celkom s DPH: 11604 EUR 

slovom: jedenásť tisícšesť stoštyri EUR , 

Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba dodávok, ktoré dodávateľ nemohol predpokladať 

v čase uzavretia zmluvy, musí dodávateľ svoje požiadavky okamžite nahlásiť objednávateľovi, 

ktoré budú predmetom vzájomného odsúhlasenia a následne postupu obstarania, a to len 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne dodávateľovi zálohovú platbu za dielo 

a cena za dielo bude uhradená jednorázovo po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry 

dodávateľom na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra bude doručená 

až po prevzatí predmetu diela formou preberacieho protokolu. Protokol o odovzdaní a prevzatí 

zmluvné strany podpíšu po úspešnom vykonaní skúšky funkčnosti vybudovaného 

bezpečnostného systému. V prípade, že objednávateľ po písomnom vyzvaní do 7 dní 

odovzdanie diela neprevezme a nepodpíše odovzdávací protokol a dielo bude funkčné je 

možné ho vyfakturovať. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

Cena za dielo za považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet dodávateľa. 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je pevná a konečná a zahfťňa všetky náklady 

súvisiace s predmetom zmluvy.
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V prípade, ak objednávateľ neuhradí dohodnutú a fakturovanú cenu v lehote splatnosti 

faktúry, je zhotoviteľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od kupujúceho úrok 

z omeškania vo výške (1,05"45 za každý deň omeškania. 

. ľaktúra — daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi 

predpismi. Prílohou faktúry budú rozpísané všetky nákladové položky na každý access point 

zvlášť. 

ČI. V 
Termín a miesto plnenia 

Dodávateľ je povinný vykonať dodanie, inštaláciu a montáž access pointov na území obce 

v zmysle špecitikácie uvedenej v prieskume trhu a odovzdať ho podľa článku IV., bod 3 tejto 

zmluvy najneskôr do 4 mesiacov odo dňa písomného doručenia objednávky Dodávateľovi od 

Objednávateľa. Objednávka bude zaslaná najskôr v deň účinnosti zmluvy o nenávratný finančný 

príspevok na predmet tohto obstarávania uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom 

finančných prostriedkov. 

Dodávateľ je pri odovzdaní diela povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa na dielo 

vzťahujú — napr. záručné listy, návody na obsluhu, atesty a certifikáty, zápis o vykonaní skúšky 

funkčnosti, podrobnú fotodokumentáciu z realizácie na CD nosiči a pod. 

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ písomne oznámi objednávateľovi dátum začatia 

zhotovovania diela, najmenej 5 pracovných dní vopred. 

Dodávateľ je povinný písomne informovať objednávateľa o predpokladanom termíne 

ukončenia diela a o termíne odovzdania diela najmenej 5 pracovných dní vopred. V prípade, ak 

sa objednávateľ nemôže zúčastniť prevzatia diela, oznámi to dodávateľovi bezodkladne, 

najneskôr v lehote do 48 hodín od doručenia písomného oznámenia o termíne odovzdania diela 

dodávateľom. Následne sa zmluvné strany dohodnú na novom termíne odovzdania diela. 

Dodávateľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom predíženia času plnenia. 

Dodržanie termínu plnenia je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa. 

V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela 

sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. 

V prípade nedodržania povinnosti uvedenej vbode 1 tohto článku dodávateľom má 

objednávateľ právo fakturovať zmluvnú pokutu, ktorej výška predstavuje 1,05 "5 z dohodnutej 

ceny bez DPH, t.j. EUR za každý deň omeškania. 

ČI. VI 
Záručná doba, zodpovednosť za vady 

Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe za vybudované bezplatné WiFi pripojenie pre 

občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných 

priestranstvách v zmysle špecifikácie uvedenej v prieskume trhu v trvaní 24 mesiacov od 

dátumu ich odovzdania a prevzatia. Dodávateľ zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli 

porušením jeho povinností.
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Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí zodpovednými 

zástupcami zmluvných strán. 

Objednávateľ sa zaväzuje v prípade zistenia vád diela písomne oznámiť bez zbytočného 

odkladu zhotoviteľovi, že uplatňuje zodpovednosť za vady, pričom je povinný písomne uviesť: 

popis vád diela, rozsah vád diela, čas zistenia vád diela. 

Dodávateľ sa zaväzuje v prípade, ak zodpovedá za objednávateľom uplatnené vady, odstrániť 

ich v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia zodpovednosti za vady. Po 

odstránené vád spíšu zmluvné strany protokol o odstránení vád. 

V prípade. že dodávateľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ 

oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať dodávateľovi. 

Dodávateľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa 

obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované. 

ČI. VII 
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k zhotovenému dielu až úplným zaplatením 
dohodnutej ceny podľa článku IV. tejto zmluvy. 

Škody spôsobené na majetku objednávateľa dodávateľom počas doby dodania a inštalácie 

access pointov odstráni dodávateľ na vlastné náklady. 

ČI. VIII 
Práva a povinností zmluvných strán 

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dodanie, inštaláciu a montáž access pointov na území obce 

v zmysle špecifikácie uvedenej v prieskume trhu v kvalite zodpovedajúcej účelu tejto 

zmluvy, všeobecne záväzným právnym predpisom a v súlade s prílohami tejto zmluvy a nesmie 

mať žiadne nedostatky brániace jeho užívaniu. 

Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v dobe 

zabudovania známe, že je škodlivý. 

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dodanie, inštaláciu a montáž access pointov na území obce 

v zmysle špecifikácie uvedenej v prieskume trhu riadne a včas. 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a upozorňovať dodávateľa na vady 

vzniknuté chybným vykonávaním diela. 

Objednávateľ je povinný zaistiť miesta dodania, inštalácie a montáže access pointov na území 

obce v zmysle špecifikácie uvedenej v prieskume trhu systému boli riadne vopred pripravené, 

a to najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade nedodržania tejto 

povinnosti a nezabezpečenia pripravenosti miest dodania do dohodnutej lehoty 14 dní sa 

primerane predlžuje čas plnenia zmluvy dohodnutý v článku V, bod 1. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si pri plnení záväzkov vzniknutých z tejto zmluvy vzájomne 

poskytnú nevyhnutnú súčinnosť. 

Dodávateľ zodpovedá za individuálnu bezpečnosť svojich pracovníkov aich vybavenie 

ochrannými pomôckami podľa predpisov BOZP. 

Objednávateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa bez, zbytočného odkladu o všetkých
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skutočnostiach potrebných pre činnosť dodávateľa a včas mu oznamovať všetky zmeny a 

dôležite okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa zmluvy. 

ČI. IX 
Zmluvné pokuty 

V prípade, že dodávateľ nedodrží dohodnutý termín dodania, inštalácie a montáže access 

pointov na území obce v zmysle špecifikácie uvedenej v prieskume trhu, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 "4 z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania. 

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 

dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 "s z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana nezávisle na tom, či a vakej výške vznikne 

oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno uplatňovať samostatne. 

Ak dodávateľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania. 

ČI. X 
Ukončenie zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť: 

a. vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode, 

b. odstúpením od zmluvy dodávateľom alebo objednávateľom v prípade podstatného 

porušenia niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvnej 

povinnosti sa bude považovať nedodržanie záväzku poskytnutia predmetu plnenia 

v dohodnutom množstve, kvalite a čase dodávateľom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 

doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného písomného právneho úkonu 

druhému účastníkovi. 

ČI. XI 

Záverečné ustanovenia 

Meniť alebo dopíňať obsah tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 

Dodanie tovarov je realizované v rámci projektu „Wifi pre Teba - Radoma“. Projekt je realizovaný 

v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 — 20120. 

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek — počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby sú: 

a. Poskytovateľ 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
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Obec Radoma 

Obecný úrad, Radoma 45, 090 42 Radoma 

Príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk 

(Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy) 

Rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce 

prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. Pokrytie verejných 

priestranstiev WiFi pripojením bude zabezpečené dodaním technických prostriedkov a programových 

prostriedkov (tovarov) vrátane ich inštalácie — 4 externých prístupových bodov a6 interných 

prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi 

siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať 

internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a 

návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách: 

1. OBECNÝ ÚRAD (vonkajší) - 1 ks vonkajší prístupový bod — pokrytie verejného priestranstva 
pred Obecným úradom. Vonkajší prístupový bod navrhujeme umiestniť na budovu Kultúrneho 
domu, v ktorom sa obecný úrad nachádza tak, aby pokrýval čo najväčšie verejné priestranstvo. 
Napájanie z budovy Kultúrneho domu. Jedná sa o budovu so súpisným číslom 45, vo vlastníctve 
obce Radoma, LV 491, na parcele CKN 100, k.ú. Radoma, vo vlastníctve obce Radoma, LV 1. 

2. OBECNÝ ÚRAD (vnútorný) - 1 ks vnútorný prístupový bod — pre pokrytie verejne prístupných 
vnútorných priestorov Obecného úradu. Prístupový bod navrhujeme umiestniť v budove 
Kultúrneho domu — v priestodoch Obecného úradu — na stene priestorov pre verejnosť. Napájanie 
z budovy Kultúrneho domu. Jedná sa o budovu so súpisným číslom 45, vo vlastníctve obce 
Radoma, LV 491, na parcele CKN 100, k.ú. Radoma, vo vlastníctve obce Radoma, LV 1. 

3. SÁLA KULTÚRNEHO DOMU (vnútorný) - 1 ks vnútorný prístupový bod — pokrytie priestorov 
kultúrneho domu, kde sú usporadúvané verejne prístupné kultúrne, spoločenské, či športové 
podujatia. Vnútorný prístupový bod navrhujeme umiestniť v sále Kultúrneho domu (na stene) tak, 
aby pokrýval celý vnútorný priestor. Napájanie z budovy Kultúrneho domu. Jedná sa o budovu so 
súpisným číslom 45, vo vlastníctve obce Radoma, LV 491, na parcele CKN 100, k.ú. Radoma, vo 
vlastníctve obce Radoma, LV 1. 

4. MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - 1 ks vonkajší prístupový bod — pokrytie areálu multifunkčného 
ihriska. Vonkajší prístupový bod navrhujeme umiestniť na viacúčelovú budovu MŠ s bytovými 

jednotkami a nasmerovať tak, aby bolo signálom pokryté multifunkčné ihrisko v blízkosti budovy. 

Napájanie z viacúčelovej budovy MŠ s bytovými jednotkami. Jedná sa o budovu so súpisným 

číslom 109, vo vlastníctve obce Radoma, LV 2332, na parcele CKN 333/6, k.ú. Radoma, vo 

vlastníctve obce Radoma, LV 2322. 

5. ŠPORTOVÁ MIESTNOSŤ - 1 ks vnútorný prístupový bod — športovej miestnosti využívanej pre 
športové a kultúrno spoločenské podujatia — tréningy a turnaje v stolnom tenise, fitness tréningy a 

podobne. Prístupový bod navrhujeme umiestniť v športovej miestnosti viacúčelovej budovy MŠ 

s bytovými jednotkami. Napájanie z viacúčelovej budovy MŠ s bytovými jednotkami. Jedná sa o 

budovu so súpisným číslom 109, vo vlastníctve obce Radoma, LV 2332, na parcele CKN 333/6, 

k.ú. Radoma, vo vlastníctve obce Radoma, LV 2322. 

6. MATERSKÁ ŠKOLA (vnútorný) - 1 ks vnútorný prístupový bod — pokrytie priestorov materskej 

školy vo viacúčelovej budove MŠ s bytovými jednotkami, ktoré sú využívané ako verejné priestory 

pre usporadúvanie časti kultúrnych podujatí v obci. Vnútorný hotspot navrhujeme umiestniť 

v priestoroch materskej školy (na stene) tak, aby mali návštevníci a rodičia prístup k bezplatnému 

internetu. Napájanie z viacúčelovej budovy MŠ s bytovými jednotkami. Jedná sa o budovu so 

súpisným číslom 109, vo vlastníctve obce Radoma, LV 2332, na parcele CKN 333/6, k.ú. 

Radoma, vo vlastníctve obce Radoma, LV 2322 

7. MATERSKÁ ŠKOLA (vonkajší) - 1 ks vonkajší prístupový bod — pokrytie verejného priestoru — 
celý priestor pred viacúčelovou budovou MŠ s bytovými jednotkami, ktorý je verejne prístupný 

Vonkajší prístupový bod navrhujeme umiestniť na viacúčelovú budovu MŠ s bytovými jednotkami 

a nasmerovať tak, aby bolo signálom pokryté priestranstvo pred budovou. Napájanie 

z viacúčelovej budovy MŠ s bytovými jednotkami. Jedná sa o budovu so súpisným číslom 109, vo 

vlastníctve obce Radoma, LV 2332, na parcele CKN 333/6. k.ú. Radoma, vo vlastníctve obce 
Radoma, LV 2322. 

8. FUTBALOVÁ ŠATŇA - 1 ks vnútorný prístupový bod — pokrytie priestorov budovy šatní pre 
futbalové a multifunkčné ihriskom, ktoré sú umiestnené vo viacúčelovej budove MŠ s bytovými 
jednotkami v blízkosti futbalového ihriska. Priestory využívané aj pre verejnú klubovú činnosť,



10. 

Obec Radoma 

Obecný úrad, Radoma 45, 090 42 Radoma 

zároveň bude wifi propojenie využiteľné pri futbalových zápasoch — povinná komunikácia so SFZ 
Vnútorný prístupový bod navrhujeme umiestniť vo vnútorných priestoroch, aby signálom bola 
pokrytá väčšina priestorov. Napájanie z viacúčelovej budovy MŠ s bytovými jednotkami. Jedná sa 
o budovu so súpisným číslom 109, vo vlastníctve obce Radoma, LV 2332. na parcele CKN 333/6 
k.ú. Radoma, vo vlastníctve obce Radoma. LV 2322 
FUTBALOVÉ IHRISKO - 1 ks vonkajší prístupový bod — pokrytie areálu futbalového ihriska 
Vonkajší prístupový bod navrhujeme umiestniť na viacúčelovú budovu MŠ s bytovými jednotkami 
a nasmerovať tak, aby bolo signálom pokryté futbalové ihrisko v blízkosti budovy. Napájanie 
z viacúčelovej budovy MŠ s bytovými jednotkami. Jedná sa o budovu so súpisným číslom 109 vo 
vlastníctve obce Radoma. LV 2332, na parcele CKN 333/6. kú. Radoma. vo vlastníctve obce 
Radoma, LV 2322 
POŽIARNA ZBROJNICA (vnútorný) - 1 ks vnútorný prístupový bod — pokrytie vnútorných 
priestorov Požiarnej zbrojnice. Prístupový bod sa bude nachádzať v priestoroch Požiarnej 
zbrojnice, ktorá je súčasťou viacúčelovej budovy MŠ s bytovými jednotkami. aby mali hasiči 
a verejnost prítomná v zbrojnici prístup na internet. Napájanie z viacúčelovej budovy MŠ 
s bytovými jednotkami. Jedná sa o budovu so súpisným číslom 109, vo vlastníctve obce Radoma 
LV 2332, na parcele CKN 333/6, k.ú. Radoma, vo vlastníctve obce Radoma. LV 2322 

Probate: "1 s.r.o 

Budovate!::+2 174/12         

     



P. 
B. 

Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk - Cenová špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 1 ZMLUVI O DODANÍ TOVAROV s 

Názov zákazky: „Wifi pre Teba dodávka bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Radoma“ 

(nevyplňa sa) 1440 
  

rozpísať všetky nákladové položky daného 

  

  

  

    
    

  

  

  

    

(nevyplňa sa) 
AP 

-———- 
UAP - AC - M - PRO Ubiaguiti . Unifi aj 

77 AC1750, 2xGiga Lan 22dBm, POE žá . g 53 
montáž. vrátane montážneho vybavenia súbor 1 350 420 

Centrálny manažment - dodávka vrátane 

konfigurácie (príslušná časť ceny 1/10) - súbor 1 80 96 
Unifi Controler Ubiguiti UC-CK, POE 

rat R (nevyplňa sa) 966 
rozpísať všetky nákladové položky daného 

(nevyplňa sa) 
AP 
  

  

          

Unifi AC Long Range UAP-AC-LR, AC1300 

1G Lan, 24/22 dBm. POE g ! #04 s 
montáž. vrátane montážneho vybavenia súbor 1 305 366 

Centrálny manažment - dodávka vrátane 
konfigurácie (príslušná časť ceny 1/10) - súbor 1 80 96 
Unifi Controler Ubiguiti UC-CK, POE 

rtupový od AE 7 INTER Pc [ - 
  

[21 k. MN U) A “ LY | 

rozpísať všetky nákladové položky daného 

AP 

  

(nevyplňa sa) 

  

  

  

            

  

Unifi AC Long Range UAP-AC-LR. AC1300 

1G Lan, 24/22 dBm, POE 3 | 9 nA 
montáž, vrátane montážneho vybavenia súbor 1 305 366 

Centrálny manažment - dodávka vrátane 

konfigurácie (príslušná časť ceny 1/10) - súbor 1 80 96 
Unifi Controler Ubiguiti UC-CK, POE 

J s (nevyplňa sa) [ > 1464 
  

(nevyplňa sa) 

  

  

           

  

          
  

  

  

                 
  

  

  

      
AP: 
UAP - AC - M - PRO Ubiauiti, Unifi 

Y: 24 AC1750, 2xGiga Lan 22dBm, POE m ň a s 
montáž, vrátane montážneho vybavenia súbor 1 370 444 

Centrálny manažment.- dodávka vrátane 

konfigurácie (príslušná časť ceny 1/10) - súbor 1 80 96 

Unifi Controler Ubiguiti UC-CK, POE 

o o (nevyplna sa) 966 
y nákladové položky daného (nevyplňa sa) 

AP: 

Unifi AC Long Range UAP-AC-LR, AC1300 
1 1G Lan, 24/22 dBm, POE já v 304 

montáž, vrátane montážneho vybavenia súbor 1 305 366 

Centrálny manažment - dodávka vrátane 

konfigurácie (príslušná časť ceny 1/10) - súbor 1 80 96 

Unifi Controler Ubiguiti UC-CK, POE 

ki A ep j JE E (nevyplňa sa) 1 966 

rozpísať všetky nákladové položky daného inavýplňa saj 

AP: i 
Unifi AC Long Range UAP-AC-LR, AC1300 

1G Lan. 24/22 dBm, POE 48 | A. sá 
montáž, vrátane montážneho vybavenia súbor 1 305 366 

Centrálny manažment - dodávka vrátane 

konfigurácie (príslušná časť ceny 1/10) - súbor 1 80 96 
Unifi Controler Ubiguiti UC-CK, POE             
   



  

  

    
   
  

  

      

    

      

  

  

[rozpísať všetky nákladové po ožky daného 

AP 

[UAP AC-M - PRO Ubiguit Unifi [ S É 

AC 1750, 2xGiga Lan 22dBm, POE Sž | $ 
montáž, vrátane montážneho vybavenia [súl So 42 

[Centrálny manažment dodávka vrátane 

konfigurácie (príslušná časť ceny 1/1 sút 9 

Unifi Controler Ubiguiti UC-CK, POE 

rístupový bod (Ai ) č. 8 - INTERNY: (nevypíňa sa) 966 FUTBALOVÁ ŠATŇA 2M OT I [ 
rozpisať všetky nákladové položky danéh 

AP 

Unifi AC Long Range UAP-AC-LR A( 00 L H 

1G Lan, 24/22 dBm. POE is x. 
montáž, vrátane montážneh: sú 05 k 
[Centrál ly manažment lodav ] 

konfigurácie (príslušná časť ceny 1/10 sut 0 

Unifi Controler Ubiguiti UC-CK, POE 

Prístupový bod (AP) č. 9 - EXTERNY: avypóke oa) 1464 

FUTBALOVÉ IHRISKO 3200 HO te EO 
rozpísať všetky nákladové položky daného 

AP —x<T—zA——— l 

UAP - AC - M - PRO Ubiaguiti , Unif i Ť : 

AC1750, 2xGiga Lan 22dBm, POE p> | | 9. 
montáž, vrátane montážneho vybavenia súbor 444 

[Centrálny manažment - dodávka vrátane [ © o S i 
konfigurácie (príslušná časť ceny 1/10) súbor 80 96 

Unifi Controler Ubiguiti UC-CK, POE 

PO o v O (nevyplňa sa) 966 
POŽIARNA ZBROJNICA (vnútorný) 7 
rozpísať všetky nákladové položky daného : iná <a 

AP: 
[Unifi AC Long Range UAP-AC-LR, AC1300 |. 45 sli 

[1G Lan. 24/22 dBm. POE 
montáž, vrátane montážneho vybavenia jsúbor 305] a o 366 

Centrálny manažment - dodávka vrátane 

konfigurácie (príslušná časť ceny 1/10 súbor 80 9€ 

Unifi Controler Ubiguiti UC-CK, POE 

Celkom 11604         

Probáté. 

 



Test splnenia technických parametrov (TSTP) v rámci "Wifi pre Teba" 

    

Počet odpovedí "nie" 
| Počet nezodpovedaných otázok 

Probatech s.r.a z .O 
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