
Rámcová dohoda 
č. p.: OVO2-2020/000207-065 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Obchodný zákonník") a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o vere jnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.") 
(ďalej len „Dohoda") 

Zmluvné strany 

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
sídlo: Pribinova 2 , 8 1 2 72 Bratislava 

zastúpený: 

ICO: 

Bankové spojenie: 
S W I F T : 
IBAN: 

(ďalej len „Ministerstvo") 

Mgr. Ján Lazár, štátny ta jomník IVIínisterstva vnútra SR 
na základe plnej moci č. p. KI\/ I-OPS-2020/002357-088 zo dňa 20.4.2020 

00 151 866 

T E M P E S T a . s . 
sídlo: 

zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 

Bankové spojenie: 
SWIFT: 
IBAN: 
Zapísaný v: 

Krasovského 1 4 , 8 5 1 01 Bratislava 5 - mestská časť Petržalka 

Ing. Roman Kriško, č len predstavenstva 

31326650 
2020327716 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, v ložka 
č. 3771/B. 

(ďalej len „Dodávateľ") 

(Ministerstvo a Dodávateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany" a lebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana") 



č lánok I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Ministerstvo al<o verejný obstarávatei ' podi'a § 7 ods. 1 p ism. a) zái<ona č. 343/2015 Z. z. je centráinou 
obstarávacou organizáciou v zmysle § 15 zäkom č. 343/2015 Z, z. a plní všetky povinnosti , ktoré mu 
vyplývajú z príslušných právnych predpisov pri aplikácii postupov verejného obstarávania. V súlade s 
uvedeným Ministerstvo ako centrálna obstarávacia organizácia vyhlási la oznámením č. 06499 - MST, 
zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 067/2019 dňa 04.04.2019 verejnú súťaž na realizáciu 
zákazky s názvom „Technické zar iadenia 7 - Výstražné systémy" (ďalej aj „verejné obstarávanie"). 

1.2. Prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie budú Ministerstvu a jeho rozpočtovým a pr íspevkovým 
organizáciám a vere jným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. a 
ich rozpočtovým a pr íspevkovým organizáciám, Sociálnej poisťovni, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 
Bratislava a Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1 , 813 25 Bratislava (ďalej len „Prijímatelia") na 
území Slovenskej republiky vč lenen í samosprávnych krajov - Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, 
Nitriansky, Žil inský, Banskobystr ický, Prešovský a Košický v súlade s touto Rámcovou dohodou úspešným/i 
uchádzačom/mi (ďalej len „Dodávateľom/mi") dodávané tovary a poskytované s tým súvisiace služby v 
súlade s touto Dohodou. 

1.3. Využívanie Dohody Pri j ímateľmi počas doby je j platnosti je na báze dobrovoľnost i , pr ičom mot ívom takéhoto 
konania musí byť ekonomická výhodnosť takéhoto nákupu a hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných 
rozpočtových prostr iedkov. 

1.4. Pri jímatelia musia pred uzatvorením realizačnej/ých zmluvy/zmlúv s Dodávateľmi požiadať p ísomnou 
formou centrálnu obstarávaciu organizáciu, t.j. Ministerstvo, o súhlas. Bez udelenia písomného súhlasu nie 
je možné uzatvoriť real izačnú/é zmluvu/y. 

1.5. Na základe vyhodnotenia jednotl ivých ponúk bola ponuka Dodávateľov vyhodnotená ako ponuka úspešných 
uchádzačov. Vzhľadom na túto skutočnosť sa Zmluvné strany na základe slobodnej vôle a v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi piatnými na území SR rozhodii uzatvoriť túto Dohodu. 

1.6. Zák ladným účelom tejto Dohody je v súlade s výs ledkom verejného obstarávania zabezpečenie kúpy 
predmetu tejto Dohody, tak ako je def inovaný v čl . 2 tejto Dohody a v Prílohe č. 1 tejto Dohody. 

Článok II. 
Predmet Dohody 

2 . 1 . Predmetom tejto Dohody je záväzok Dodávateľa dodať Ministerstvu technické zariadenia, ktorých technická 
špecif ikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Dohody (ďalej len „tovar/y") a poskytovanie súvisiacich služieb, 
ktorých presná špecif ikácia je uvedená v Prílohe č. 1 (ďalej len „súvisiace služby") v čase platnosti a 
účinnosti tejto Dohody a na je j základe uzatváraných real izačných zmlúv, 

2.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Dohody sa plnenie predmetu Dohody bude real izovať podľa 
aktuálnych potrieb IVIinisterstva a Pri jímateľov, a to na zák lade uzatvorenia jednot l ivých real izačných zmlúv 
s dodávateľmi . Zmluvnými stranami dojednané znenie real izačnej zmluvy tvorí Prílohu č. 2 tejto Dohody. 

2.3. Ministerstvo nie je povinné vyčerpať predpokladaný maximálny f inančný limit tejto Dohody. Celkové 
zakúpené množstvo tovarov a súvisiacich služieb bude závisieť od finančných možností a konečných 
potrieb Ministerstva a Pri j ímateľov počas platnosti a účinnosti tejto Dohody. 

Článok lil. 
Lehota plnenia 

3.1 Lehota plnenia sa stanovuje priebežne po dobu platnosti a účinnosti tejto Dohody podľa bodu 13 .1 . tejto 
Dohody. Konkrétna lehota plnenia bude dohodnutá osobi tne v uzatváraných real izačných zmluvách, pr ičom 
môže byť určená v rozpätí minimáine od 6 týždňov a maximálne do 18 mesiacov od dňa jej účinnost i , pokiaľ 
si povaha plnenia predmetu zákazky nebude vyžadovať dlhšiu lehotu. 



č lánok IV. 
Miesto plnenia 

4.1 IVliestom plnenia je územie Slovenskej republiky v členení samosprávnych krajov - Bratislavský, Tmavský, 
Trenčiansky, Nitriansky, Žil inský, Banskobystr ický, Prešovský a Košický, a bude konkrétne dohodnuté 
v uzatváraných real izačných zmluvách. 

Článok V. 
Pravidlá pre zmenu subdodávateľa 

5.1 V prí lohe č, 3 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch dodávateľa, ktorí sú známi v čase 
uzavierania tejto rámcovej dohody, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

5.2 Dodávateľ je povinný f\/Iinísterstvu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe 
č. 3, a to bezodkladne, 

5.3 V prípade zmeny subdodávateľa je dodávateľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny 
subdodávateľa predložiť Ministerstvu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 5.1 
tejto Dohody a predmety subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí dodávateľ postupovať tak, 
aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli pr imerané jeho 
kvalite a cene. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobi tného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 
zákona č. 343/2015 Z. z. má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora 
upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení n iekto iých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č., 315/2016 Z. z."). Zmenu 
subdodávateľa musí dodávateľ oznámiť Ministerstvu najneskôr tri pracovné dni pred p lánovanou zmenou 
subdodávateľa. 

5.4 Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie real izované 
na základe takejto zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostl ivosť pri výbere 
subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti /plnenia vykonanej /vykonaného na základe zmluvy 
o subdodávke. 

5.5 Porušenie povinností dodávateľa podľa bodov 5 . 1 . až 5.4. tohto č lánku tejto Dohody predstavuje podstatné 
porušenie tejto Dohody. 

Článok VI . 
Postup pri zadávaní zákazky, Real izačná zmluva 

6.1 Zmluvné strany sa dohodl i , že real izačná zmluva uzatváraná na zák lade tejto Dohody bude zodpovedať 
podmienkam dohodnutým v tejto Dohode, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny a práva a 
povinnosti dohodnuté v tejto Dohode. V realizačnej zmluve bude určená aj ce lková cena 
za predmet Dohody kupovaný na základe uvedenej real izačnej zmluvy. 

6.2 Pri uzatváraní real izačných zmlúv počas doby platnosti a účinnosti tejto Dohody musí Ministerstvo a/alebo 
Prijímatelia zohľadňovať ekonomickú výhodnosť takéhoto nákupu a hospodárnosť a efektívnosť 
vynakladaných rozpočtových prostr iedkov. 

6.3 V prípade potreby dodania predmetu tejto Dohody Ministerstvom a/alebo Pri j ímateľmi, vyberie Ministerstvo 
dodávateľa, s ktorým Ministerstvo a/alebo Prijímatelia uzatvoria real izačnú zmluvu postupom opätovného 
otvorenia súťaže v súlade s ustanoveniami § 83 ods, 5 písm. b) zákona č, 343/2015 Z. z., týkajúcimi sa 
opätovného otvorenia súťaže, s použi t ím elektronickej aukcie (ďalej len „konkrétne zadanie zákazky") . 

6.4 Dodávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa v súlade s ustanovením § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. na konzultáciách 
a zadávaní zákazky, v ktorých bude Ministerstvo vyberať Dodávateľa, s ktorým uzatvorí Ministerstvo a/alebo 
Prijímatelia real izačnú zmluvu, s výn imkou konkrétneho zadania zákazky, v ktorom Ministerstvo/Pri j ímateľ 
určí podmienku podľa bodu 6.6 tejto Dohody, ktorú Dodávateľ nespĺňa, o č o m je Dodávateľ povinný 
Ministerstvo/Pri j ímateľa informovať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v konkrétnom zadaní 
zákazky. Ministerstvo môže túto Dohodu vypovedať voči Dodávateľovi , ktorý sa nezúčastní a nepredloží 



ponuku v troch (3) po sebe nasledujúcich konkrétnych zadaniach zákazky alebo sa nezúčastní a nepredloží 
ponuku v desiat ich (10) konkrétnych zadaniach zákazky za rok, pričom toto pravidlo sa nevzťahuje na prípad 
nesplnenia podmienky Dodávateľom určenej Ministerstvom/Pri j ímateľom podľa predošlej vety za 
predpokladu, že Dodávateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči IVlinisterstvu/Prijímateľovi. 

6.5 Výzvu na podanie ponuky do konzuítácií a konkrétne zadanie zákazky s použit ím elektronickej aukcie (ďalej 
len „Výzva") predloží IVlinisterstvo všetkým Dodávateľom spolu s návrhom realizačnej zmluvy. Výzva musí 
obsahovať určenie subjektu, ktorému sa bude dodávať tovar alebo budú poskytovať súvisiace služby, lehotu 
na predkladanie ponúk, vymedzenie množstva, druhu, času a miesta dodania predmetu zákazky, jednotl ivé 
technické špecif ikácie tovarov a špecif ikácie súvisiacich služieb s minimálnymi požadovanými technickými 
parametrami, ktoré bude dodávateľ v súlade s real izačnou zmluvou dodávať a informácie o použití 
a priebehu elektronickej aukcie. 

6.6 Jednotková cena za tovary a súvisiace služby ponúknutá Dodávateľom v ponuke v rámci konkrétneho 
zadania zákazky musí byť zhodná alebo nižšia ako maximálna jednotková cena dohodnutá v Prílohe č. 1 
tejto Dohody, Ponuka Dodávateľa musí obsahovať aj celkovú cenu za realizáciu predmetu príslušného 
konkrétneho zadania zákazky určenú na zákiade ponúknutej jednotkovej ceny. V ponuke Dodávateľa musia 
byť dodržané minimálne požadované technické parametre tovarov a špecif ikácie súvisiacich služieb podľa 
Výzvy. Dodávateľ má v rámci ponuky možnosť zvoliť tovary a súvisiace služby od jedného alebo viacerých 
výrobcov, ale musí byť zodpovedný za to, že dodávané tovary budú navzájom prepojiteľné na fyzickej, 
sieťovej aj apl ikačnej úrovni a budú spĺňať všetky požiadavky podi'a výzvy. Dodávateľ v ponuke v rámci 
konkrétneho zadania zákazky predloží, ak to Ministerstvo/Pri j ímateľ bude požadovať, doklad oprávňujúci 
dodávatei 'a dodať ponúkaný tovar výrobcov (vendorov) a/alebo certif ikáty alebo iné obdobné doklady 
expertov dodávateľa vydané výrobcami (vendormi) alebo oprávnenými zástupcami výrobcov (vendorov). 

6.7 Po vyhodnotení ponúk predložených v rámci konkrétneho zadania zákazky sa uskutoční elektronická 
aukcia. Po jej skončení IVlinisterstvo oznámi Dodávateľom, ktorí predložil i ponuky, výsledok vyhodnotenia 
ponúk po elektronickej aukci i , l l ispešným Dodávateľom sa stane Dodávateľ, ktorý v rámci konkrétneho 
zadania zákazky predloží najnižšiu výslednú celkovú cenu za predmet zákazky. 

6.8 Ministerstvo a/alebo Prijímatelia m á právo na základe výsledkov konkrétneho zadania zákazky neuzatvoriť 
s úspešným Dodávateľom real izačnú zmluvu, ak ponuka predložená úspešným Dodávateľom nie je pre 
Ministerstvo a/alebo Pri j ímateľov pri jateľná, mak Ministerstvo a/alebo Prijímatelia vyzve úspešného 
Dodávateľa na uzatvorenie real izačnej zmluvy. 

Článok Ví l . 
Kúpna cena a platobné podmienky 

7.1 Kúpna cena je s tanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z, z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z, z. o cenách. 

7.2 Kúpna cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Dodávateľov vynaložené 
v súvislosti s dodávkou požadovaných tovarov a súvisiacich služieb (najmä náklady za tovar, 
na obstaranie tovaru, colné a daňové poplatky, dopravu do miesta plnenia, poistenie do času prechodu 
nebezpečenstva škody na tovare na Ministerstvo a/alebo Pri j ímateľov náklady na obalovú techniku a 
balenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby) a pr imeraný zisk Dodávateľa. Kúpna cena musí zahŕňať 
dopravu na miesto určenia spojenú s vykládkou tovaru a l ikvidáciou obalov. 

7.3 Kúpna cena musí byť s tanovená v mene EURO. K fakturovanej kúpnej cene bude vždy pripočítaná DPH 
stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR v čase dodania 
predmetu real izačnej zmluvy. 

7.4 Maximálny f inančný limit všetkých Dohôd, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania, je zhodný s 
predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 46 217 557,33 EUR bez DPH. Skutočnosť, že Dohoda je 
uzatvorená na maximálnu hodnotu, teda do výšky predpokladanej hodnoty zákazky, však 
nezadáva/nepredstavuje povinnosť Ministerstva vyčerpať Dohodu vo výške predpokladanej hodnoty, ako aj 
nad rámec vlastného návrhu plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk - teda maximálnej zmluvnej ceny za 
nákup technických zariadení vrátane Inštalácie a súvisiacich prác podi'a prí lohy č. 1 tejto Dohody. Pri 



uzatváraní real izačnýcti zmlúv sa Ministerstvo môže s Dodávateľom dohodnúť na modif ikáci i technických 
špecif ikácií a technickej obmene predmetu plnenia zmluvy zohľadňujúcej technický vývoj , zmeny t rhových 
podmienok, výhodnosť pre prevádzku Ministerstvo a/alebo Pri j ímateľov a to v medziach daných op isom 
predmetu plnenia zmluvy. Zmluvná cena v real izačných zmluvách môže byť počas platností real izačných 
zmlúv, uzatváraných na základe tejto Dohody menená z dôvodu modif ikácie technických parametrov / 
technických špecifikácií a technickej obmene predmetu zmluvy zohľadňujúcej technický vývoj , zmeny 
trhových podmienok, výhodnosť pre prevádzku kupujúceho, a to v medziach daných op isom predmetu 
plnenia real izačnej zmluvy, pričom technické špecif ikácie musia byť minimálne rovnaké alebo lepšie ako sú 
technické špecif ikácie jednot l ivých druhov tovaru uvedené v Prí lohe č. 1 tejto Dohody. Zmluvné strany o tejto 
skutočnosti vyhotovia písomný a očíslovaný dodatok k realizačnej zmluve, 

7.5 Maximálna jednotková cena za tovary a súvisiace služby, ktoré tvoria predmet tejto Dohody je špeci f ikovaná 
v Prí lohe č. 1 tejto Dohody a je s tanovená ako maximálna bez DPH, ktorá bola predmetom ponuky 
dodávateľa vo verejnom obstarávaní. 

7.6 Platby za predmet Dohody budú real izované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 
f inančného ústavu Ministerstva a/alebo Pri jímateľov po dodaní tovaru a poskytnutí súvisiacich služieb na 
základe faktúry, ktorej splatnosť je stanovená na tr idsať (30) dní odo dňa je j doručenia v prípade 
f inancovania z vlastných zdrojov Ministerstva a/alebo Pri j ímateľov. V prípade, že predmet Dohody bude 
spolufínancovaný z prostr iedkov EÚ alebo obdobných f inančných nástrojov, je lehota splatnosti faktúry 
stanovená na šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia. Dodávateľ berie na vedomie, že uvedené 
f inancovanie platieb z prostr iedkov EÚ alebo obdobných f inančných nástrojov je časovo a administrat ívne 
náročné. Dodávateľ berie na vedomie aj časovú a administrat ívnu zložitosť interného procesu fakturácie 
platieb z rozpočtových prostr iedkov Ministerstva a/alebo Pri j ímateľov. Dodávateľ zároveň súhlasí a 
vyhlasuje, že lehota splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnost iam vyplývajúcim z 
tejto Dohody. Podrobné platobné podmienky budú dohodnuté v uzatváraných real izačnýcl i zmluvách. 
Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania f inančných prostr iedkov z účtu 
Ministerstva/Pri j ímateľa. 

7.7 Kúpnu cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov alebo preukázateľnou zmenou 
cien výrobného závodu, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z, z,, ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z, z. o cenách a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.. 

Článok VIII . 
Záruka 

8.1 Dodávateľ je povinný na tovarové položky poskytnúť 4 ročnú záruku (48 mesiacov), s min imálnou 
garantovanou dobou odstránenia poruchy podľa Prílohy č. 1 tejto Dohody. 

8.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Ministerstvom a/alebo Pri j ímateľom. Dátum prevzatia 
predmetu Dohody bude uvedený na dodacom liste, resp. ekvivalentnom doklade, 

8.3 Zodpovednosť za vady a konkrétne podmienky záruky budú dohodnuté v uzatváraných real izačných 
zmluvách. 

Článok IX. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

9,1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia tejto Dohody 
bez predchádzajúceho súhlasu ostatných zmluvných strán nevyuži je, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek 
tretej osobe, s výn imkou svojich sp lnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú 
závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnost i , dcérskej spoločností materskej spoločnost i 
a lebo spoločnost i , ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou 
správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov 
alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch so zmluvnými stranami, a že uchová v tajnosti 
všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnost i dozvie 
od zmluvných strán, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činností alebo iných záležitostí 
ostatných zmluvných strán. 



9.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: 

a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa 
vedie v súvislostí s touto Dohodou; 

b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na r iadne 
spracovávanie dát; 

c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu tejto Dohody, a to v rozsahu nevyhnutnom 
na riadnu archiváciu tejto Dohody; 

d) osobe, ktorá pr iamo alebo nepr iamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán. 

9.3 Každá zo Zmluvných strán vynaloží pr imerané úsilie, aby zabráni la zverejneniu alebo vyzradeniu 
akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitost iach. 

9.4 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami poverenými výkonom 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto Dohody a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) riadiaci orgán pre prísíušný Operačný program a ním poverené osoby, 
b) útvar následnej f inančnej kontroly a ním poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa f inančnej kontroly. Certi f ikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 
d) orgán audi tu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) sp lnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) osoby pr izvané orgánmi uvedenými v písm, a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

9.5 Dodávateľ je povinný pred podpisom reaíizačnej zmluvy predložiť čestné vyhlásenie, že je podľa zákona č. 
315/2016 Z. z. zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

9.6 Dodávateľ je povinný zabezpečiť splnenie všetkých podmienok kladených Ministerstvom a/alebo 
Pri j ímateľmi a def inovaných v smernic iach, metodických pokynoch a pokynoch Ministerstva a/alebo 
Pri j ímateľov týkajúcich sa dodávky tovarov a súvisiacich služieb. 

Článok X. 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

10.1 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania budú dohodnuté v uzatváraných real izačných zmluvách v súlade 
s ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Článok XI . 
Skončenie Dohody 

11.1 Dohodu je možné skončiť: 
a) p ísomnou dohodou zmluvných strán; 
b) p ísomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany; 
c) p ísomným odstúpením od tejto Dohody. 

11.2 Písomnou dohodou Zmluvných strán táto Dohoda zaniká dňom uvedeným v takejto dohode. 
V dohode o ukončení dohody sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté 
na základe alebo v súvislosti s touto Dohodou, Dohoda o ukončení dohody má účinnosť len medzí 
Ministerstvom a Dodávateľom alebo Dodávateľmi, s ktorými bola uzatvorená. Zmluvný vzťah vzniknutý na 
základe tejto Dohody zaniká len medzi účastníkmi dohody o ukončení dohody. Zmluvný vzťah medzi 
Ministerstvom a ostatnými dodávateľmi trvá ďalej. 

11.3 Túto Dohodu môže každá zo zmluvných strán p ísomne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou dobou 
tri (3) mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci , v ktorom 
bola p ísomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

11.4 Ministerstvo môže od tejto Dohody písomne odstúpiť v prípade, ak: 

a) proti dodávateľovi bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštruktural izácie; 
b) Dodávateľ vstúpil do l ikvidácie; 
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c) Dodávateľ koná v rozpore s touto Dohodou, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
SR a na písomnú výzvu IVIinisterstva toto konanie a jeho následky v určenej pr imeranej lehote neodstráni ; 

d) Dodávateľ opakovaným spôsobom porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu z uzatvorených real izačných 
zmlúv; pre účely tolíto bodu Dohody sa za porušovanie povinností opakovaným spôsobom rozumie 
porušenie povinností vyplývajúcich z uzatvorených real izačných zmlúv viac ako trikrát; 

e) Dodávateľ, sa nezúčastní a nepredloží ponuku v troch po sebe nasledujúcich konkrétnych zadaniach 
zákazky alebo sa nezúčastní a nepredloží ponuku v desiat ich konkrétnych zadaniach zákazky za rok; s 
výnimkou uvedenou v bode 6.5 tejto Dohody; 

f) Dodávateľ nebol v čase uzavret ia Dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona 
č. 315/2016 Z. z. alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora; 

g) v čase uzavretia Dohody existoval dôvod na vylúčenie Dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z.; 

h) Dohoda nemala byť uzavretá s Dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej 
z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so 
Zmluvou o fungovaní Európskej únie; 

i) Ministerstvo môže odstúpiť od časti Dohody, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Dohody a ktorá 
si vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

11.5 Odstúpenie od tejto Dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť 
doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto Dohody je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho 
doručenia dodávateľovi . 

11.6 V prípade odstúpenia od tejto Dohody si zmluvné strany ponechajú doposiaľ akceptované plnenia, 
vykonané v súlade s podmienkami uvedenými v Dohode a je j prí lohách a úhrady za ne. Ohľadom plnení, 
ktoré nebolí riadne ukončené ku dňu zániku Dohody, pripraví dodávateľ ich inventarizáciu a Ministerstvo 
a/alebo Prijímateľ bude oprávnený ale nie povinný ich prevziať, pokiaľ uhradí príslušnú časť zmluvnej ceny 
podľa Real izačnej zmluvy zodpovedajúcej miere rozpracovanosti podľa dohody zmluvných strán. 

Článok XI I . 
Doručovanie 

12.1 Akákoľvek písomnosť a lebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Dohodou (každá z nich ďalej 
ako „Oznámenie") musia byť: 
a) v písomnej podobe; 
b) doručené osobne, poštou prvou tr iedou s uhradeným poštovným, kuriérom prostredníctvom kuriérskej 

spoločnosti a lebo elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto č lánkom 
Dohody. 

12.2 Zmluvné strany sa dohodi l , že možnosť doručovania elektronickou poštou sa neaplíkuje v prípade, ak ide o 
zaslanie výpovede alebo odstúpenia od tejto Dohody ktoroukoľvek Zmluvnou stranou podľa tejto Dohody. 

12.3 Oznámenie poskytované Ministerstvu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo 
na inú adresu, ktorú Ministerstvo pr iebežne oznámi Dodávateľom v súlade s týmto č lánkom: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sekcia krízového riadenia 
Drieňová 2 2 , 8 2 6 04 Bratislava 29, Slovenská republika 
k rukám: Ing. Katarína Lukáčová, BA 
te l . :+421 2 4859 3301 
emai l : katarina.lukacova3@minv.skygestor.sehis@minv.sk 

12.4 Oznámenie poskytované Dodávateľom bude zaslané na adresy uvedené nižšie alebo iným osobám alebo 
na iné adresy, ktoré dodávatel ia pr iebežne oznámia Ministerstvu v súlade s týmto č lánkom: 
Dodávateľ: 

TEMPEST a.s. 
Krasovského 14, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 
k rukám: Aurel Medo 
te l , :+421 (2) 502 67 111 
emai l : obchod@tempest.sk 

mailto:minv.skygestor.sehis@minv.sk
mailto:obchod@tempest.sk


12.5 Oznámenie nadobúda účinnosť ol(amií iom jeho prevzatia a má sa za prevzaté: 
a) v čase jeho doručenia (alebo odmietnut ia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kur iérom; 
b) v čase jeho doručenia, ale najneskôr piaty kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako 

poštová zásielka prvej tr iedy s uhradeným poštovným; 
c) v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje 

prostredníctvom eiektronickej pošty. 

Článok Xlil. 

Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnut ia je j účinnost i , resp. na dobu 
do vyčerpania maximálneho f inančného limitu podľa článku VI I . bodu 7.4. tejto Dohody podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr. 

13.2 Jednotl ivé ustanovenia tejto Dohody môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnými a 
očíslovanými dodatkami po dohode obidvoch Zmluvných strán. Všetky zmeny týkajúce sa tejto Dohody 
uvedené v očíslovaných dodatkoch budú tvoriť neoddeli teľnú súčasť tejto Dohody. 

13.3 Právne vzťahy touto Dohodou neupravené sa riadia prísíušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

13.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto Dohody budú riešiť prednostne rokovaním 
o možnej dohode. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodl i , budú postúpené 
na rozhodnutie vecne a miestne pr ís lušnému súdu Slovenskej republiky, 

13.5 Neoddel i teľnou súčasťou tejto Dohody sú : 
a) Prí loha č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky / Cenník rámcovej dohody 
b) Prí loha č. 2 - Návrí i real izačnej zmluvy 
c) Prí loha č. 3 - Zoznam subdodávateľov 

13.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu. Kupujúci prevezme dve (2) 
vyhotovenia tejto Zmluvy a predávajúci prevezme jedno (1) vyhotovenie. 

13.7 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni je j zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dohodu zverejní Ministerstvo, 

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pred jej podpisom prečítali, je j obsahu porozumel i a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju podpísal i . 

V Bratislave, dňa O 6 - 0 7 - 2020 V Košiciach, dňa 

Za Ministerstvo: Za dodávateľa: 

Q 6 -07- 2020 

Mgr. Ján LAZÁR Ing. Roman KRIŠKO 
štátny tajomník Ministerstva vnútra SR člen predstavenstva 



Opis predmetu zákazky, technické požiadavky / Vzor cenníka rámcovej dohody Príloha Č.1 

Predpokladaný 

počet 
Položka Parameter 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfifiurdcia 

cena bez DPH 

Ccnj 73 

4 ročnú 

záruku 

bez DPH** 

Cena spolu bc2 

DPH 

1. Výstražné systémv 
511 Elektronická siréna typ A výkon (akustický) min 109dB{A)/30m 16 800,00 € 8 490,00 € 1890,00 € 13 888 980,00 € 

frekvenčný rozsah rádio 136-174 alebo 403-470 MHz 
frekvenčný rozsah RDS 87,5-108 MHz 
VFvýkon 1-5W 

Komunikačné kanály 
RDS a rádio, možnosť rozšírenia o kanál GPRS, 

možnosť nastavenia Drioritv ovládacích kanálov 

Kryptovanie kanála RDS 

RDS signál musí byťzabezpečný kryptovaním s použitím 23 bitového symetrického 

kľúča. Kryptovanie kanála RDS má zabezpečiť, že správu po odchytení je možné 

použiť na opätovné odvysielanie platného príkazu iba počas predvolenej doby. Po 

tejto dobe už túto správu nie je možné použiť na ovládanie sirén. Kryptovanie má 

tiež zabezpečiť, že z odchytenej odvysielanej správy nie je možné dekódovať 

jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto 

spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho. 

Kryptovanie kanála rádio 

Rádiová sieť musí byť zabezpečená proti zneužitiu kryptovaním s použitím 16 

bitového symetrického kľúča. Kryptovanie rádiového kanála má zabezpečiť, že 

správu nie je možné odchytiť z rádiovej komunikácie a spätným prehraním v inom 

čase opakovane spustiť akciu, letora bola požadovaná (napr. pri aktivácii sirén by si 

niekto nahral rádiovú správu aktivácie a pokúsil by sa ju o niekoľko dní prehrať, 

takýmto spôsobom nesmie systém spustiť). Každá siréna musí vedieť zistiť, že sa 

jedná o neplatnú správu a nereagovať na ňu. Kryptovanie má tiež zabezpečiť, že 

nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného 

protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho. 

Adresácia 
každá elektronická siréna má individuálnu adresu a môže mať minimálne 64 

skuDínovvch adries 
sieťové napájade napätie 230V/50Hz 

napájanie 
zálohovanie napájania sirén zo záložného zdroja na dobu minimálne 72 hodín, 

počas tejto doby má siréna umožňovať vysielať varovné signály a hlásenia v 

celkovej dĺžke minimálne 20 minút s plným akustickým výkonom 

prevádzková životnosť batérií minimálne 5 rokov 

sirénové tóny a hlásenia 
- min. 16 (podľa prílohy vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.) 

sirénové tóny a hlásenia 
- prevod textu na hovorené slovo 

počet reproduktorov max. 4 

rádiový komunikačný protokol pre obojsmernú komunikáciu s moduláciou FFSK 

využívajúci prenos dát v dátových rámcoch štandardu MPT1327 

komunikačné rozhrania 
rádiový komunikačný protokol pre príjem signálu RDS podľa normy EN50067 < 

dekódovaním skupiny 9A 

linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B 

min.1 x RS232 



Predpokladaný { 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

Cena spolu bez 

DPH 

krudová spotreba elektrickej energie 
max. 12 VA 

odolnosť proti chodu naprázdno 

kvalitatívne vlastnosti zosilňovačov 
odolnosť proti chodu do skratu 
itepelná ochrana 
odber prúdu v režime standby O A 

digitálna pamäť sirén pre varovné 

signály a hlasové správy  

galvanický oddelené reproduktory 

minimálne 32 správ každá v dĺžke 2 minúty 

pamäť činností sirény 

testovanie sirény 

diaľková diagnostika sirén 

asynchrónne hlásenia sirény 

zmeny sirénových tónov 

oneskorené živé hlásenie 

bezpotenciálové kontakty 

programovateľné funkcie 

autorizácia prístupu 
krytie riadiacej jednotky 

externé ovládanie 

prevádzková teplota 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F3) 

zaznamenávanie histórie aktivácií sirény a archivovanie tejto histórie po dobu 

roku, pričom informácie z pamäte sirény musia byť vyčítateľné miestne a diaľkovo' 

rp7 ráriinvv kanál 

tichý test funkčnosti sirény 
stav primárneho napájania 
[výsledok záťažového testu akumulátorov 
napätie akumulátorov 

stav akustických meničov 

stav zosilňovačov 
stav riadiacej elektroniky 
stav rádiových prvkov a anténneho systému 

teplota vo vnútri skrine 

porucha v napájaní 

neautorizovaný vstup 
lokálna aktivácia z ovládacej jednotky 
možnosť diaľkového zápisu varovných signálov a hlasových správ do sirén 

prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu 
možnosť prebratia zvukového záznamu odoslaného z riadiaceho centra 

prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu 
minimálne 8 bezpotenciálových kontaktov umožňujúcich aktiváciu varovných 

signálov a hlasových správ 
možnosť naprogramovania funkčnosti sirény (spúšťanie alarmov, spúšťanie 

sekvencií alarmov s rôznymi prioritami a časovými oneskoreniami, zasielanie správj 

prostredníctvom komunikačných rozhraní, nastavovanie výstupov) v závislosti od 

stavu bezpotenciálnych kontaktov a ostatných rozhraní prostredníctvom 

programovacieho jazyka alebo nadstavbového RAD (rapid application 

development) systému 

prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia 

minimálne IP54, odolnosť voči korózii 
- možnosť pripojenia minimálne jednej externej ovládacej jednotky 

- možnosť aktivácie sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu sirény s externým 

ovládaním 
-25 až+65 °C 
Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia 

(bez integrácie a customizácie' 

Podrobný harmonogram realizácie diela pre elektronické sirény ̂ ' 

Program individuálnych skúšok elektronickej sirény ̂ ' 
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Predpokladaný 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

bez DPH** 

Cena spolu bez 

DPH 

Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény ̂ ' 

Program komplexného vyskúšania elektronickej sirény 

Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 

Montáž elektronickej sirény °' 

Oživenie elektronickej sirény 

Systémová integrácia elektronickej sirény °' 

Projekt skutočného vyhotovenia elektronickej sirény 

Sprievodná technická dokumentácia elektronickej sirény 

iVykonanie individuálnych skúšok elektronickej sirény 

Vykonanie predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 

Vykonanie komplexného vyskúšania elektronickej sirény 

Vykonanie skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 

S) 

13) 

409 Elektronická siréna typ B výkon (akustický) min 115dB(A)/30m 21500,00 € 8 930,00 € 2 280,00 € 13 378 390,00 € 

frekvenčný rozsah rádio 136-174 alebo 403-470 MHz 

frekvenčný rozsah RDS 87,5-108 MHz 

VFvýkon 1-5W 

Komunikačné kanály 
RDS a rádio, možnosť rozšírenia o kanál GPRS, 

možnosť nastavenia priority ovládacích kanálov 

Kryptovanie kanála RDS 

RDS signál musí byť zabezpečný kryptovaním s použitím 23 bitového symetrického! 

kľúča. Kryptovanie kanála RDS má zabezpečiť, že správu po odchytení je možné 

použiť na opätovné odvysielanie platného príkazu iba počas predvolenej doby. Po 

tejto dobe už túto správu nie je možné použiť na ovládanie sirén. Kryptovanie má 

tiež zabezpečiť, že z odchytenej odvysielanej správy nie je možné dekódovaťj 

jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto 

spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho. 

Kryptovanie kanála rádio 

Rádiová sieť musí byť zabezpečená proti zneužitiu kryptovaním s použitím 16 

bitového symetrického kľúča. Kryptovanie rádiového kanála má zabezpečiť, že 

správu nie je možné odchytiť z rádiovej komunikácie a spätným prehraním v inom 

čase opakovane spustiť akciu, ktorá bola požadovaná (napr. pri aktivácií sirén by si 

niekto nahral rádiovú správu aktivácie a pokúsil by sa ju o niekoľko dní prehrať, 

takýmto spôsobom nesmie systém spustitl. Každá siréna musí vedieť zistiť, že sa 

jedná o neplatnú správu a nereagovať na ňu. Kryptovanie má tiež zabezpečiť, že 

nie ]e možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného 

protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho. 

Adresa cia 
každá elektronická siréna má individuálnu adresu a môže mať minimálne 64| 

skupinových adries 
sieťové napáiacie napätie 230V/50Hz 

napájanie 

zálohovanie napájania sirén zo záložného zdroja na dobu minimálne 72 hodín, 

počas tejto doby má siréna umožňovať vysielať varovné signály a hlásenia v 

celkove] dĺžke minimálne 20 minút s plným akustickým výkonom 

prevádzková životnosť batérií minimálne 5 rokov 
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Predpokladaný \ 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

bez D P H " 

Cena spolu bez 

DPH 

sirénové tóny a hlásenia 

počet reproduktorov 

komunikačné rozhrania 

kfudová spotreba elektrickej energie 

kvalitatívne vlastnosti zosilňovačov 

digitálna pamäť sirén pre varovné 

signály a hlasové správy  

min. 16 (podľa prílohy vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.) 

prevod textu na hovorené slovo 
max. 8 
rádiový komunikačný protokol pre obojsmernú komunikáciu s moduláciou FFSK! 

využívajúci prenos dát v dátových rámcoch štandardu MPT1327 

rádiový komunikačný protokol pre príjem signálu RDS podľa normy EN50067 s 

dekódovaním skupiny 9A 
linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B 

min. I x RS232 
max. 12 VA 

odolnosť proti chodu naprázdno 
odolnosť proti chodu do skratu 
tepelná ochrana 

odber prúdu v režime standby O A 
galvanický oddelené reproduktory 

minimálne 32 správ každá v dĺžke 2 minúty 

pamäť činností sirény 

testovanie sirény 

zaznamenávanie histórie aktivácii sirény a archivovanie tejto histórie po dobu 1 

roku, pričom informácie z pamäte sirény musia byť vyčítateľné miestne a diaľkovo 

rádiový kanál 
itichý test funkčnosti sirény 
stav primárneho napájania 
výsledok záťažového testu akumulátorov 
napätie akumulátorov 

diaľková diagnostika sirén 
stav akustických meničov 
stav zosilňovačov 

stav riadiacej elektroniky 

stav rádiových prvkov a anténneho systému 

Iteplota vo vnútri skrine 

asynchrónne hlásenia sirény 
porucha v napájaní 

neautorizovaný vstup 
lokálna aktivácia z ovládacej jednotky 

zmeny sirénových tónov 
možnosť diaľkového zápisu varovných signálov a hlasových správ do sirén 

prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu 

oneskorené živé hlásenie 
možnosť prebratia zvukového záznamu odoslaného z riadiaceho centra 

prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu 

bezpotenciálové kontakty 
minimálne 8 bezpotenciálových kontaktov umožňujúcich aktiváciu varovných 

signálov a hlasových správ 

programovateľné funkcie 

možnosť naprogramovania funkčnosti sirény (spúšťanie alarmov, spúšťanie! 

sekvencií alarmov s rôznymi prioritami a časovými oneskoreniami, zasielanie sprá' 

prostredníctvom komunikačných rozhraní, nastavovanie výstupov) v závislosti od 

stavu bezpotenciálnych kontaktov a ostatných rozhraní prostredníctvom 

programovacieho jazyka alebo nadstavbového RAD (rapid application 

development) systému 

autorizácia prístupu prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia 

krytie riadiacej jednotky minimálne IP54, odolnosť voči korózii 
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Predpokladaný 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

bez D P H " 

Cena spolu bez 

DPH 

externé ovládanie 

prevádzková teplota 

- možnosť pripojenia minimálne jednej externej ovládacej jednotky 

- možnosť aktivácie sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu sirény s externým 

ovládaním 
-25 až+65 °C 
Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia 

(bez integrácie a customizácie). 

Podrobný harmonogram realizácie diela pre elektronické sirény '̂ 

Program individuálnych skúšok elektronickej sirény'' 

Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény^' 

Program komplexného vyskúšania elektronickej sirény 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F64) 

Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirény ̂ ' 

Montáž elektronickej sirény °' 

Oživenie elektronickej sirény 

Systémová integrácia elektronickej sirény'' 

Projekt skutočného vyhotovenia elektronickej sirény 

Sprievodná technická dokumentácia elektronickej sirény 

Vykonanie individuálnych skúšok elektronickej sirény 

Vykonanie predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 

Vykonanie komplexného vyskúšania elektronickej sirény Ľ ) 

Vykonanie skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 

23 Elektronická siréna typ R výkon (akustický) min 109dB(A)/30m 31360,00 € 8 640,00 € 2 860,00 € 985 780,00 €| 

frekvenčný rozsah rádio 136-174 alebo 403-470 MHz 
frekvenčný rozsah RDS 87,5-108 MHz 
VF výkon 1-5 W 

Komunikačné kanály 
RDS a rádio, možnosť rozšírenia o kanál GPRS, 

možnosť nastavenia priority ovládacích kanálov 

Kryptovanie kanála RDS 

RDS signál musí byť zabezpečný kryptovaním s použitím 23 bitového symetrického 

kľúča. Kryptovanie kanála RDS má zabezpečiť, že správu po odchytení je možné! 

použiť na opätovné odvysielanie platného príkazu iba počas predvolenej doby. Po 

tejto dobe už túto správu nie je možné použiť na ovládanie sirén. Kryptovanie má 

tiež zabezpečiť, že z odchytenej odvysielanej správy nie je možné dekódovať 

jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto 

spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho. 
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Predpokladaný | 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

bez DPH*-

Cena spolu bez 

DPH 

Kryptovanie kanála rádio 

Rádiová sieť musí byť zabezpečená proti zneužitiu kryptovaním s použitím 16 

bitového symetrického kľúča. Kryptovanie rádiového kanála má zabezpečiť, že 

správu nie je možné odchytiť z rádiovej komunikácie a spätným prehraním v inom 

čase opakovane spustiť akciu, ktorá bola požadovaná {napr. pri aktivácii sirén by si 

niekto nahral rádiovú správu aktivácie a pokúsil by sa ju o niekoľko dní prehrať, 

takýmto spôsobom nesmie systém spustiť). Každá siréna musí vedieť zistiť, že sa 

jedná o neplatnú správu a nereagovať na ňu. Kryptovanie má tiež zabezpečiť, že 

nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného 

protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho. 

Adresácia 
každá elektronická siréna má individuálnu adresu a môže mať minimálne 64| 

skupinových adries 
sieťové napáiacie napätie 230V/50Hz 

napájanie 

zálohovanie napájania sirén zo záložného zdroja na dobu minimálne 72 hodín, 

počas tejto doby má siréna umožňovať vysielať varovné signály a hlásenia v| 

celkovej dĺžke minimálne 20 minút s plným akustickým výkonom 

prevádzková životnosť batérií minimálne 5 rokov 

sirénové tóny a hlásenia 
- min. 16 (podľa prílohy vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.) 

- prevod textu na hovorené slovo 

počet reproduktorov max. 4 

rádiový komunikačný protokol pre obojsmernú komunikáciu s moduláciou FFSKJ 

využívajúci prenos dát v dátových rámcoch štandardu MPT1327 

komunikačné rozhrania rádiový komunikačný protokol pre príjem signálu RDS podľa normy EN50067 s 

dekódovaním skupiny 9A 
linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B 

min.lxRS232 

Detektor: proporcionálny detektor s energetickou kompenzáciou 

Merací rozsah: 10 nSv/h - 10 Sv/h 

meranie príkonu priestorového 

dávkového ekvivalentu gama žiarenia 

Energetický rozsah: 

50 keV-1,5 MeV (10 nSv/h - 1 mSv/h) 

1 nn kPV -1 .5 MPV íl msv/h - 1 n sv/hi 
Maximálna relatívna základná chyba: 

[H*(ia) ] <= ISv/h: ± 10% 
fH*Mm 1 > 1 S v / h : 4 . i T O 

kľudová spotreba elektrickej" energie 
max. 12 VA 

odolnosť proti chodu naprázdno 

odolnosť proti chodu do skratu 
kvalitatívne vlastnosti zosilňovačov tepelná ochrana 

odber prúdu v režime standby O A 

digitálna pamäť sirén pre varovné 

signály a hlasové správy 

galvanický oddelené reproduktory 

minimálne 32 správ každá v dĺžke 2 minúty 
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Predpokladaný | 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

be zDPH l l 

Cena spolu bez 

DPH 

pamäť činností sirény 

testovanie sirény 

diaľková diagnostika sirén 

asynchrónne hlásenia sirény 

zmeny sirénových tónov 

oneskorené živé hlásenie 

bezpotenciálové kontakty 

programovateľné funkcie 

autorizácia prístupu 
krytie riadiacej jednotky 

externé ovládanie 

prevádzková teplota 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F125) 

zaznamenávanie histórie aktivácií sirény a archivovanie tejto histórie po dobu l| 

roku, pričom informácie z pamäte sirény musia byť vyčítateľné miestne a diaľkovo 

mzrálJinvÝ kanál 
tichý test funkčnosti sirény 
stav primárneho napájania 
výsledok záťažového testu akumulátorov 

napätie akumulátorov 
stav akustických meničov 

stav zosilňovačov 
stav riadiacej elektroniky 
stav rádiových prvkov a anténneho systému 

[teplota vo vnútri skrine 
porucha v napájaní 

neautorizovaný vstup 
lokálna aktivácia z ovládacej jednotky 
možnosť diaľkového zápisu varovných signálov a hlasových správ do sirén 

prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu 
možnosť prebratia zvukového záznamu odoslaného z riadiaceho centra 

prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu 
minimálne 8 bezpotenciálových kontaktov umožňujúcich aktiváciu varovných 

signálov a hlasových správ 
možnosť naprogramovania funkčnosti sirény {spúšťanie alarmov, spúšťanie| 

sekvencií alarmov s rôznymi prioritami a časovými oneskoreniami, zasielanie správ 

prostredníctvom komunikačných rozhraní, nastavovanie výstupov) v závislosti od 

stavu bezpotenciálnych kontaktov a ostatných rozhraní prostredníctvom 

programovacieho jazyka alebo nadstavbového RAD (rapid application 

development) systému 

prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia 

minimálne IP54, odolnosť voči korózii 
- možnosť pripojenia minimálne jednej externej ovládacej jednotky 

- možnosť aktivácie sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu sirény s externým 

ovládaním 
-25 až+65 °C 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia 

(bez integrácie a customizácie). 

Podrobný harmonogram realizácie diela pre elektronické sirény '̂ 

Program individuálnych skúšok elektronickej sirény '' 

Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 

Program komplexného vyskúšania elektronickej sirény^' 

Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 

Montáž elektronickej sirény 6) 

Oživenie elektronickej sirény 7) 

Systémová integrácia elektronickej sirény'' 

Projekt skutočného vyhotovenia elektronickej sirény °' 

Sprievodná technická dokumentácia elektronickej sirény 10) 
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Predpokladaný 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

bez DPH»* 

Cena spolu bez 

DPH 

Vykonanie individuálnych skúšok elektronickej sirény"' 

Vykonanie predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 

Vykonanie komplexného vyskúšania elektronickej sirény 

Vykonanie skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 
35 Komunikačná jednotka frekvenčný rozsah rádio 136-174 alebo 403-470 MHz 32 590,00 € 9 700,00 € 3 070,00 € 1587 600,00 € 

frekvenčný rozsah RDS 87,5-108 MHz 

VF výkon nastaviteľný 1-10 W 

Kryptovanie kanála ROS 

RDS signál musí byťzabezpečný kryptovaním s použitím 23 bitového symetrického 

kľúča. Kryptovanie kanála RDS má zabezpečiť, že správu po odchytení je možné 

použiť na opätovné odvysielanie platného príkazu Iba počas predvolenej doby. Po 

tejto dobe už túto správu nie je možné použiť na ovládanie sirén. Kryptovanie má 

tiež zabezpečiť, že z odchytenej odvysielanej správy nie je možné dekódovať 

jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto 

spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho. 

Kryptovanie kanála rádio 

Rádiová sieť musí byť zabezpečená proti zneužitiu kryptovaním s použitím 16 

bitového symetrického kľúča. Kryptovanie rádiového kanála má zabezpečiť, že 

správu nie je možné odchytiť z rádiovej komunikácie a spätným prehraním v inom 

čase opakovane spustiť akciu, ktorá bola požadovaná (napr. pri aktivácii sirén by si 

niekto nahral rádiovú správu aktivácie a pokúsil by sa ju o niekoľko dní prehrať, 

takýmto spôsobom nesmie systém spustiť). Každá siréna musí vedieť zistiť, že sa 

jedná o neplatnú správu a nereagovať na ňu. Kryptovanie má tiež zabezpečiť, že 

nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného 

protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho. 

funkcie 

na základe povelu z riadiaceho centra aktivuje sirény v svojom dosahu a následne 

zozbiera Informácie o úspešnosti aktivácie a odošle ich do riadiaceho centra 

rádiový komunikačný protokol pre obojsmernú komunikáciu s moduláciou FFSK 

využívajúci prenos dát v dátových rámcoch štandardu MPT1327 

komunikačné rozhrania 
rádiový komunikačný protokol pre príjem signálu RDS podľa normy EN50067 s 

dekódovaním skuoinv 9A 
min lxX.24/V. l l 
linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B 

min I x RS232 

napájanie 
sieťové napáiacie napätie 230V/50Hz 

napájanie 
zálohovanie napájania zo záložného zdroia na dobu minimálne 72 hodín 

diaľkový monitoring podpora diaľkového monitoringu komunikačnej jednotky z W C CO 
stav primárneho napájania 
výsledok záťažového testu akumulátorov 

diaľková diagnostika napätie akumulátorov 

stav rádiových prvkov a anténneho systému 

teplota vo vnútri skrine 
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Predpokladaný 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

bez DPH** 

Cena spolu bez 

DPH 

asynchrónne hlásenia 
porucha v napájaní 

autorizácia prístupu 
neautorizovaný vstup 

prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia 
prevádzková teplota -10 až+35 °C 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia 

(bez integrácie a customizácie).  

Podrobný harmonogram realizácie diela pre komunikačné jednotky 

Program individuálnych skúšok komunikačnej jednotky 16) 

Program predkomplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 

Program komplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 

Program skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F190) 

Montáž komunikačnej jednotky 

Oživenie komunikačnej jednotky 

Systémová integrácia komunikačnej jednotky 

Projekt skutočného vyhotovenia komunikačnej jednotky 

Sprievodná technická dokumentácia komunikačnej jednotky 

Vykonanie individuálnych skúšok komunikačnej jednotky'^' 

Vykonanie predkomplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 

Vykonanie komplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 

Vykonanie skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky 

18) 

27) 

28 Kompaktná elektronická výkon (akustický) min 100dB(A)/30m 10 360,00 € 8 450,00 € 1450,00 € 567 280,00 €| 

počet reproduktorov 

prevedenie 
jjeden kus zariadenia pri ktorom je elektronika aj akumulátor integrovaný v 
r iTv i i ŕn i r i 

frekvenčný rozsah rádio 136-174 alebo 403-470 MHz 

VFvýkon , -5W 

Komunikačné kanály rádio, možnosť rozšírenia o kanál GPRS 

Kryptovanie kanála rádio 

Rádiová sieť musí byť zabezpečená proti zneužitiu kryptovaním s použitím 16 

bitového symetrického kľúča. Kryptovanie rádiového kanála má zabezpečiť, že 

správu nie je možné odchytiť z rádiovej komunikácie a spätným prehraním v inom 

čase opakovane spustiť akciu, ktorá bola požadovaná (napr. pri aktivácií sirén by si 

niekto nahral rádiovú správu aktivácie a pokúsil by sa ju o niekoľko dní prehrať,! 

takýmto spôsobom nesmie systém spustiť). Každá siréna musí vedieť zistiť, že sa 

jedná o neplatnú správu a nereagovať na ňu. Kryptovanie má tiež zabezpečiť, že 

nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného 

protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho. 

Adresa cia 
každá elektronická siréna má individuálnu adresu a môže mať minimálne 64 

skupinových adries 
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Predpokladaný { 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

" " P P H " 

Cena spolu bez 

DPH 

napájanie sieťové napájacie napätie 230V/50Hz 

možnosť napájania so solárneho panela 24V / 30W 
zálohovanie napájania sirén zo záložného zdroja na dobu minimálne 72 hodín, 

počas tejto doby má siréna umožňovať vysielať varovné signály a hlásenia v| 

celkovej dĺžke minimálne 20 minút s plným akustickým výkonom 

prevádzková životnosť batérií minimálne 5 rokov 

sirénové tóny a hlásenia - min. 16 (podra prílohy vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.) 

počet reproduktorov 
- prevod textu na hovorené slovo 

rádiový komunikačný protokol pre obojsmernú komunikáciu s moduláciou FFSK| 

Ivyužívajúci prenos dát v dátových rámcoch štandardu MPT1327 

komunikačné rozhrania 

krudová spotreba elektrickej energie 

kvalitatívne vlastnosti zosilňovačov 

digitálna pamäť sirén pre varovné 

signály a hlasové správy  
testovanie sirény 

diaľková diagnostika sirén 

asynchrónne hlásenia sirény 

bezpotenciálové kontakty 

programovateľné funkcie 

max. 12 VA 

možnosť doplnenia option modulu: 2.4GHz WiFi 
možnosť doplnenia option modulu: 2.46Hz 802.15.4 kompatibilný 

linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B 

mln.lxRS232 
max. 12 VA 

odolnosť proti chodu naprázdno 

odolnosť proti chodu do skratu 
tepelná ochrana 
odber prúdu v režime standby O A 
galvanický oddelené reproduktor/ 
minimálne 32 správ každá v dĺžke 2 minúty 

Itichý test funkčnosti sirény 
stav primárneho napájania 

stav zosilňovača 
stav riadiacej elektroniky 

porucha v napájaní 

minimálne S bezpotenciálových kontaktov umožňujúcich aktiváciu varovných 

signálov a hlasových správ 

možnosť naprogramovania funkčnosti sirény (spúšťanie alarmov, spúšťanie 

sekvencií alarmov s rôznymi prioritami a časovými oneskoreniami, zasielanie správ 

prostredníctvom komunikačných rozhraní, nastavovanie výstupov) v závislosti od 

stavu bezpotenciálnych kontaktov a ostatných rozhraní prostredníctvom 

programovacieho jazyka alebo nadstavbového RAD (rapid application 

development) systému 

krytie riadiacej jednotky 

externé ovládanie 

prevádzková teplota 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke FZ28) 

minimálne IP54, odolnosť voči korózii 

možnosť pripojenia minimálne jednej externej ovládacej jednotky 

-25 až +65 °C 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia 

(tifi? JnTpgrácie a customizáciej 
Podrobný harmonogram realizácie diela pre elektronické sirény ̂ ' 
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Predpokladaný 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

bez DPH** 

Cena spolu bez 

DPH 

Program individuálnych skúšok elektronickej sirény '' 

Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény^' 

Program komplexného vyskúšania elektronickej sirény " 

Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirény ̂ ' 

Montáž elektronickej sirény 

Oživenie elektronickej sirény^' 

Systémová integrácia elektronickej sirény" 

Projekt skutočného vyhotovenia elektronickej sirény " 

Sprievodná technická dokumentácia elektronickej sirény 

Vykonanie individuálnych skúšok elektronickej sirény"' 

Vykonanie predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 

Vykonanie komplexného vyskúšania elektronickej sirény ^' 

Vykonanie skúšobnej prevádzky elektronickej sirény " ' 

20 Mobilná elektronická výkon (akustický) min 103dB(A)/30m 5 850,00 € 0,00 € 390,00 € 124 800,00 € 

počet reproduktorov max. 2 

prevedenie 

zariadenie pozostáva z dvoch častí: 

- ozvučníc na magnetickom držiaku, ktorý slúži na upevnenie na strechu 

automobilu (požadovaná je certifikácia podľa normy D1N75302) 

- kufrík s elektronikou 

napájanie 11 -15 V DC 

zobrazovacia jednotka 320x240 pixel, LCD displei 
Binárne výstupy min. 1 x programovateľný 

Ix RS232 
komunikačné rozhrania Ix USB host (flash dongle) 

Ix 10/100 Ethernet option modul 
možnosť option modulu: 2.4 6Hz 802.15.4 kompatibilný 

Bezdrátová komunikácia 
možnosť option modulu: 2.4GHzWiFi 

Bezdrátová komunikácia 
možnosť option modulu: 136-174 alebo 403-470 MHz (rádio) 

možnosť option modulu: Mobilná sieť GSM / 2G, 3G, 4G 

2x LINE vstup IV eff. 
Ix MIC vstup 

Audio rozhrania Ix FM tuner 88-108 MHz - option modul 
Ix zabudovaný dynamický mikrofón 
zabudovaný 2W reproduktor a zosilňovač pre slúchadlá 

Hodiny reálneho času 
obvod RTC zálohovaný batériou 

option možnosť synchronizácie času cez GPS 
autorizácia prístupu prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia 

teplotný senzor -40 až+125 °C 

LED indikácia 3 x zelená, červený, žltý - podľa normy EN54 

funkčné tlačidlá 
6 x definované v menu 

1 x tlačidlo alarm s bezpečnostným krvtom 
enkóder Ix rotačný pre kontrolu menu 

IP krytie IP44 

-25 až+65 °C 
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Predpokladaný 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Ccnj zj 

4 ročnú 

záruku 

bez DPH** 

Cena spolu bez 

DPH 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F280) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia 

2. moduly a komponenty 

338 Externá ovládacia napájanie 8 až 36V DC 1570,00 € 1110,00 € 200,00 € 973 440,00 € 

jednotka elektronickej krytie min IP54 

sirény - linková linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B sirény - linková 

komunikačné rozhrania min 2 binárne vstupy komunikačné rozhrania 
min 1 x RS232 
mikrofónny vstup - zabudovaný mikrofón 

funkcie 
umožňuje aktiváciu lokálne pripojenej sirény, test lokálne pripojenej sirény a 

aktiváciu vzdialených sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu 
autorizácia prístupu prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia 
zobrazovacia jednotka podsvietený displej min 128 x 64 pixels 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F308) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou Inštaláciou na mieste určenia 

íhP7 integrádp a nistomizáripV 
52 Externá ovládacia napájanie 8 až 36V DC 2 950,00 € 1740,00 € 350,00 € 312 480,00 € 

jednotka elektronickej 

sirény - bezdrôtová 

krytie min IP54 jednotka elektronickej 

sirény - bezdrôtová linkový komunikačný protokol podľa špeciflkáde CAN 2.0 B 
jednotka elektronickej 

sirény - bezdrôtová 

komunikačné rozhrania Xbee modul 868 MHz. 900 MHz alebo 2,5 GHz komunikačné rozhrania 
min 1 x RS232 

mikrofónny vstup-zabudovaný mikrofón 

funkcie 
umožňuje aktlvádu lokálne pripojenej sirény, test lokálne pripojenej sirény a 

aktiváciu vzdialených sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu 
autorizácia prístupu prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia 
zobrazovacia jednotka podsvietený displej min 128 x 64 pixels 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F318) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou Inštaládou na mieste určenia 

Íhp7 intpprárip a nistnmiráripl. 

3 Blok rádiového ovládania frekvenčný rozsah rádio 136-174 alebo 403-470 MHz 10 900,00 € 4 300,00 € 1100,00 € 48 900,00 € 

sirény VF výkon nastaviteľný 1-10 W 

komunikačné rozhrania 

rádiový komunikačný protokol pre obojsmernú komunlkádu s moduládou FFSK 

využívajúd prenos dát v dátových rámcoch štandardu MPT1327 

min lxRS232 

funkcie 
po pripojení externej ovládacej jednotky umožňuje aktiváciu vzdialených sirén, 

ktoré sú v rádiovom dosahu 

autorizácia prístupu prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia 

zobrazovacia jednotka podsvietený displej min 128 x 64 pixels 

Ďalšie požiadavky 
anténny systém pre pásmo 136-174 alebo 403-470 MHz 

Ďalšie požiadavky 
mikrofón pre živé hlásenia 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F328) 

Práce a dnnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou Inštaládou na mieste určenia 

(bez integráde a customizáde). 
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Predpokladaný 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

Cena spolu bez 

DPH 

71 Solárny panel pre sirénu pre montáž do vonkajšieho prostredia s možnosťou uchtenia na stožiar 1200,00 € 490,00 € 100,00 € 127 090,00 € 
účinnosť solárnych článkov min. 15% 
rozsah prevádzkových teplôt -40 až 85 °C 

Výkon min. 200W 

Max napätie 30V 

Prúd nakrátko min 5A 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F338) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia 

(bez integrácie a customizácie). 

78 Prijímač RDS frekvenčný rozsah RDS 87,5-108 MHz 1600,00 € 1 600,00 € 200,00 € 265 200,00 € Prijímač RDS 

impedancia 50 alebo 75 Ohm 

napájanie 12 alebo 24 V 

nf výstup 3,5mm jack 

požiadavky na splnenie noriem 
STN EN 62106 - Špecifikácia rádiového dátového systému (RDS) pre rozhlasové 

vysielanie VHF/FM vo frekvenčnom pásme od 87,5 MHz do 108,0 MHz 

funkčné vlastnosti dekódovanie skupín 9A a 4A 

Kryptovanie kanála RDS 

RDS signál musí byť zabezpečný kryptovaním s použitím 23 bitového symetrického 

kľúča. Kryptovanie kanála RDS má zabezpečiť, že správu po odchytení je možné 

použiť na opätovné odvysielanie platného príkazu iba počas predvolenej doby. Po 

tejto dobe už túto správu nie je možné použiť na ovládanie sirén. Kryptovanie má 

tiež zabezpečiť, že z odchytenej odvysielanej správy nie je možné dekódovať 

jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto 

spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho. 

komunikačné rozhrania 
linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B 

komunikačné rozhrania 
min 1 x RS232 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F345) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia 

(bez integrácie a customizácie). 

32 Dispečerský riadiaci pult napájanie 12-30V 17 500,00 € 3 200,00 € 1470,00 € 709 440,00 € 

zobrazovacia jednotka 800x480 pixelov, LCD disple] 7", farebný, dotykový 

Ix RS232 

komunikačné rozhrania 
2x USB host 

komunikačné rozhrania 
Ix 10/100 Ethernet 

1 x port pre komunikáciu s protokolom podľa špecifikácie CAN 2.0 B 

Ix stereo LINE vstup IV eff. 

Ix stereo LINE výstup IV eff. 

Audio rozhrania Ix interný zabudovaný electretový mikrofón 

Ix zabudovaný dynamický mikrofón husí krk 

zabudovaný 5W reproduktor a zosilňovač pre slúchadlá 
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Predpokladaný 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Ccnj Z.1 

4 ročnú 

záruku 

bez DPH** 

Cena spolu bez 

DPH 

funkcie 

- prostredníctvom hesiel kontrola prístupových práv jednotlivých užívateľov 

- zobrazovanie aktuálneho stavu sirén 

- možnosť aktivácie elektronických sirén individuálne alebo v skupinách 

- možnosť diagnostiky sirén jednotlivo a po skupinách 

- možnosť nastavenia automatického spustenia varovania v zadanom čase 

- automatická synchronizácia času na sirénach s časom na dispečerskom riadiacom 

pulte 

- zobrazenie histórie aktivácii sirén 

- diagnostikované parametre na sirénach: 

- stav napájania (230V) 

- výsledok záťažového testu akumulátora 

- napätie na akumulátoroch 

- stav akustických meničov 

- stav zosilňovačov 

- stav riadiacej elektroniky 

- funkčnosť rádiového spojenia 

Binárne vstupy 2 x, spoločná zem 

Binárne výstupy 2x otvorený kolektor, max. 100 mA / 30 V DC 

možnosťoptlon modulu: 2.4 GHz 802.15.4 kompatibilný 

Bezdrátová komunikácia 
možnosť option modulu: 2.4GHzWlFl 

Bezdrátová komunikácia 
možnosť optlon modulu: 868 MHz 802.15.4 kompatibilný 

možnosť option modulu: Mobilná sieť GSM / 2G, 3G, 4G 

FM tuner pásmo 88 -108 MHz 

LED indikácia 3 x zelená, červená, žltá - podľa normy EN54 

funkčné tlačidlá min. 5 x definované v menu 

enkóder Ix rotačný pre kontrolu menu 

Hodiny reálneho času 
obvod RTC zálohovaný batériou 

option možnosť synchronizácie času cez GPS 

autorizácia prístupu prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia 

Externá pamäť možnosť použitia SD karty alebo USB dongle 
Rozsah pracovných teplôt -25 až+65 T 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F355) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, 

likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia 

(bez integrácie a customizáde). 

3. Príslušenstvo 

971 
Stožiar pre elektronickú 

sirénu 
určenie 

montáž akustických ozvučníc elektroniockej sirény na budovu alebo strechu 
2 490,00 € 950,00 € 250,00 € 3 582 990,00 € 

materiál Pozinkované železo 

výška 
min. 5m, stožiar musí zabezpečiť, aby spodná ozvučnlca sirény bola vo výške min. 

Im nad úrovňou strechy objektu 

vrcholová zaťažiteFnosť min. 6 kN 
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Predpokladaný 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadenia bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena bez DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

bnzDPH-

Cena spolu bez 

DPH 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F383) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou 

tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na 

mieste určenia. 

971 
Akustický a rádiový 

oroiekt 
Akustický a rádiový projekt umiestnenia eiektronickej sirény'" 680,00 660 280,00 € 

971 
Realizačný projekt 

vvstavbv sirénv 
Realizačný projekt výstavby sirény 2 350,00 2 291560,00 € 

35 
Realizačný projekt 

výstavby komunikačnej 
Realizačný projekt výstavby komunikačnej jednotky^'' 

1510,00 € 52 850,00 € 

971 

Inštalačný materiál pre 

elektronickú sirénu 

Kabeláž na prepojenie skrine s 

elektronikou s akustickou jednotkou 

sirény vrátane potrebných 
m n n t á Ť n v r h nn/lfr>%# 

min. 20 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej siréne 

990,00 € 130,00 € 77,00 € 

1162 287,00 € 971 

Inštalačný materiál pre 

elektronickú sirénu 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F391) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou 

tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na 

mieste určenia. 

990,00 € 130,00 € 77,00 € 

1162 287,00 € 

971 

Inštalačný materiál pre 

elektronickú sirénu 

Kabeláž na prepojenie skrine s 

elektronikou sirény s rozvádzačom 

nízkeho napätia vrátane potrebných 

min. 40 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej siréne 

250,00 € 225,00 € 37,00 € 

497 152,00 € 971 

Inštalačný materiál pre 

elektronickú sirénu 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F393) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou 

tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na 

mieste určenia. 

250,00 € 225,00 € 37,00 € 

497 152,00 € 

971 

Inštalačný materiál pre 

elektronickú sirénu 

Kabeláž na prepojenie skrine s 

elektronikou sirény s anténnym 

systémom vrátane potrebných 

min. 20 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej siréne 

480,00 € 105,00 € 42,00 € 

608 817,00 € 971 

Inštalačný materiál pre 

elektronickú sirénu 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F395) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou 

tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na 

mieste určenia. 

480,00 € 105,00 € 42,00 € 

608 817,00 € 

971 

Inštalačný materiál pre 

elektronickú sirénu 

Kabeláž na prepojenie stožiara 

elektronickej sirény s bleskozvodným 

systémom vrátane potrebných 

montážnych prvkov 

min. 10 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej siréne 

76,00 € 60,00 € 15,00 € 

146 621,00 € 

971 

Inštalačný materiál pre 

elektronickú sirénu 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F397) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou 

tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na 

mieste určenia. 

60,00 € 15,00 € 

146 621,00 € 

38 Stĺp pre sirénu s výška stĺpa nad zemou 9-12 m 2 400,00 € 3 600,00 € 470,00 € 245 860,00 € 

príslušenstvom materiál betónová zmes príslušenstvom 

vrcholová zaťažiteľnosť min. 6 kN 

príslušenstvom 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F399) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou 

tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na 

mieste určenia. 
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Predpokladaný 

počet 
Položka Parameter Špecifikácia 

Jednotková cena 

zariadcniti bez DPH 

Inštalácia a 

konfigurácia 

cena b£ z DPH 

Cena za 

4 ročnú 

záruku 

bez DPH** 

Cena spolu bez 

DPH 

35 Montážna konštrukcia pre určenie uchytenie anténneho systému komunikačnej jednotky 777,00 € 540,00 € 120,00 € 50 295,00 € 

komunikačnú jednotku materiál pozinkovaný železný profil komunikačnú jednotku 
Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F 4 0 3 ) 
Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou 

tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaládou na 
m J Q C Ť o i i r ŕ o n l a ^ 

35 

Inštalačný materiál pre 

komunikačnú jednotku 

Kabeláž na prepojenie skrine KJ s 

rozvádzačom nízkeho napätia vrátane 

potrebných montážnych prvkov 

min. 40 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej komunikačnej jednotke 

250,00 € 225,00 € 37,00 € 17 920,00 € 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F 4 0 6 ) 
Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou 

tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na 

mipsrrp určenia. 

35 

Kabeláž na prepojenie skrine KJ s 

anténnym systémom vrátane 

ootrphnvch m n n t á i ŕ n v r h n r v k n v 

min. 40 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej komunikačnej jednotke 
1 350,00 € 210,00 € 150,00 € 59 850,00 € 

35 
Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F 4 0 S ) 
Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou 

tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou Inštaláciou na 

mip<;tp určpnta. 

35 

Kabeláž na prepojenie anténneho 

systému s bleskozvodným systémom 

vrátane potrebných montážnych 

min. 10 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej komunikačnej jednotke 

77,00 € 67,00 € 10,00 € 5 390,00 € 

Inštalácia a konfigurácia 

(cena uvedená v bunke F 4 1 0 ) 

Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou 

tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou Inštaláciou na 

mieste určenia. 

4. Súvisiace služby 

5 2 0 technický špecialista cena človekodeň Služby súvisiace s integráciou nových dodávaných zariadení čerpané podľa 

aktuálnych/reálnych potrieb verejného obstarávateľa/prijímateľa v rozsahu: 

- integráda do existujúcej Infraštruktúry 

- rádiové meranie 

- testovanie a kontrola prevádzkových parametrov zariadení a softvéru 

1290,00 < 

• " T BT J ' 

BH^|H^^» - •'il 
670 800,00 € 

[Kritérium č.~ 43 022 052,00 EUR 

Položka rozhodujúca o poradí v 
prípade rovnosti cien 

30 532 830,00 EUR súčet cien za dodanie 
výstražnýcli systémov 
uvedených v stĺpci H3 až H306 
(skupina položiek Výstražné 
systémy)  

Všetky technické parametre/tunkdonality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byťsplnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. 

V prípade, že by sa záujemca/uchádzač cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že by týmto opisom dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný 
Upozornenie: Dodavatel ma v ramd ponuky možnosť zvoliť tovary a súvisiace služby od jedného alebo viacerých výrobcov, ale musí byť zodpovedný za to, že dodávané tovary budú navzájom prepojiteľné na fyzickej, sieťovej aj aplikačnej 

úrovni a budú spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa. 

*• Uchádzač uvedie cenu zahrňujúcu všetky náklady spojené so zabezpečením 4 ročnej záruky s dobou reakcie do 6 hodín a garantovanou dobou odstránenia poruchy do 3 0 dní. 

*** „Človekodeň" alebo „MD" - je merná jednotka pre vykazovanie prácnosti, za ktorú sa považuje 8 pracovných človekohodín jedného pracovníka/experta dodávateľa, pričom „Clovekohodina" - je merná jednotka pre vykazovanie 

prácnosti, za ktorú sa považuje 1 pracovná hodina ( 6 0 minút) jedného pracovníka/experta dodávateľa. 
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Vysvetlivky: 

1) Podrobný harmonogram realizácie diela pre elektronické sirény 1) 

Dodávateľ vytvorí a bude aktualizovať nasledujúci súbor časových harmonogramov: 

- Základný časový harmonogram (celkový harmonogram) pokrývajúci celý projekt od dátumu vstupu zmluvy do platnosti až po preberací proces. Základný časový harmonogram bude obsahovať míľniky 

projektu požadované zadávateľom tak ako je uvedené v priloženej tabuľke míľnikov projektu, prepojenia s míľnikmi na povolenie a hlavné aktivity, ktoré požaduje zadávateľv priebehu prechodného 

obdobia. Tento harmonogram určuje hlavné časti a súčasti systémov a ukazuje jednotlivé činnosti inžinierskej oblasti, subdodávok, realizačného projektu, objednávanie materiálu, výroba, skúšky, preprava 

a prísun na lokalitu, výstavba, vztýčenie, skúšky a odovzdanie tak, aby sa dosiahlo prebratie Jednotlivých častí systému. 

- Podrobný harmonogram inžinierskej činnosti vrátane prepojení s prácami na lokalite. 

- Podrobný harmonogram montáže a výstavby pre montážne práce a realizáciu, vrátane vzťahov medzi realizačným technickým projektom a činnosťami obstarávania a podrobnostiach odovzdávania 

(dátumy zmeny každého funkčného pod-systému). 

- Harmonogram skúšok a spúšťania pre funkčné podsystémy, vrátane vzťahov medzi činnosťami odovzdania a prepojenia medzi podrobnými stavebnými prácami (dátumy zmeny každého funkčného pod

systému). 

2) Program individuálnych skúšok elektronickej sirény 2) 

Program individuálnych skúšok elektronickej sirény bude obsahovať tieto údaje: 

- popis systému ovládania sirén, 

- väzby na spolupracujúce zariadenia, 

- popis potrebného materiálového zabezpečenia, 

j- popis personálneho zabezpečenia, 

- popis stavu systému varovania pred zahájením individuálnychskúšok sirény, 

- popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, 

- stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas individuálnych skúšok sirény, 

- zoznam dokumentácie potrebnej k individuálnym skúškam sirény, 

- popis spôsobu poučenia pracovníkov pre vykonanie individuálnych skúšok sirény, 

- popis členenia individuálnych skúšok, 

- popis priebehu individuálnych skúšok, 

- popis postupu pri vykonávaní individuálnych skúšok, 

- popis kritérií úspešnosti výsledkov Individuálnych skúšok, 

- popis vyhodnotenia individuálnych skúšok, 

- požiadavky na bezpečnosť práce, 

-všeobecné a protipožiarne opatrenia, 

- zoznam meracích prístrojov a zariadení, 

- vzory protokolov o individuálnych skúškach sirény, 

- postup pri vyplnení protokolu o individuálnych skúškach sirény, 

- vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí sirény, 

- vzor protokolu z inštalácie sirény, 

- vzor protokolu z odovzdania stavebných a montážnych prác sirény, 

- vzor protokolu z oživenia sirény, 

- vzor záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska. 
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Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 3) 

Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirénybude obsahovať tieto údaje: 

- popis systému ovládania sirén, 

- popis elektronickej sirény, 

- väzby na spolupracujúce zariadenia, 

- popis potrebných prípravných prác a provizórií, 

- popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, 

- popis personálneho zabezpečenia, 

- popis stavu pred zahájením skúšky, 

i- popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, 

-stavtechnických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšok, 

- zoznam dokumentácie potrebnej ku skúške, 

- popis postupu pri realizácii predkomplexnej skúšky sirény, 

- popis kritérií úspešnosti výsledkov predkomplexnej skúšky sirény, 

- popis vyhodnotenia predkomplexnej skúšky sirény, 

j- požiadavky na bezpečnosť práce, 

- všeobecné a protipožiarne opatrenia, 

- zoznam meracích prístrojov a zariadení, 

- vzor protokolu o predkomplexnej skúške sirény. 

4) Program komplexného vyskúšania elektronickej sirény 4) 

Program komplexného vyskúšania elektronickej sirénybude obsahovať tieto údaje: 

|- popis systému ovládania sirén, 

- popis elektronickej sirény, 

- väzby na spolupracujúce zariadenia, 

- popis potrebných prípravných prác a provizórií, 

- popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, 

- popis personálneho zabezpečenia, 

- popis stavu pred zahájením skúšky, 

- popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, 

- stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšok, 

- zoznam dokumentácie potrebnej ku skúške, 

- popis postupu pri realizácii komplexnej skúšky sirény, 

- popis kritérií úspešnosti výsledkov komplexnej skúšky sirény, 

- popis vyhodnotenia komplexnej skúšky sirény, 

- požiadavky na bezpečnosť práce, 

-všeobecné a protipožiarne opatrenia, 

|- zoznam meracích prístrojov a zariadení, 

- vzor protokolu o komplexnej skúške sirény. 
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Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 5) 

Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirénybude obsahovať tieto údaje: 

- popis systému ovládania sirén, 

- popis elektronickej sirény, 

-väzby na spolupracujúce zariadenia, 

- popis potrebných prípravných prác a provizórií, 

- popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, 

- popis personálneho zabezpečenia, 

- popis stavu systému varovania pred zahájením skúšobnej prevádzky sirény, 

- popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, 

- stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšobnej prevádzky sirény, 

- zoznam dokumentácie potrebnej ku skúšobnej prevádzke sirény, 

- popis postupu pri realizácii skúšobnej prevádzky sirény, 

- popis kritérií úspešnosti výsledkov skúšobnej prevádzky sirény, 

- popis vyhodnotenia skúšobnej prevádzky sirény, 

- požiadavky na bezpečnosť práce, 

-všeobecné a protipožiarne opatrenia, 

-vzor protokolu o vykonaní skúšobnej prevádzky sirény. 

IVIontáž elektronickej sirény 5) 

Kompletná montáž elektronickej sirényv súlade s platnými technickými normami. 

Oživenie elektronickej sirény 7) 

Oživenie elektronickej sirény zahŕňa tieto činnosti: 

j- kontrola zapojenia napájacej časti sirény, 

- kontrola zapojenia akustickej časti sirény, 

- kontrola uzemnenia sirény, 

- kontrola anténneho systému, 

- základná konfigurácia sirény, 

- uvedenie sirény do prevádzky. 

8) Systémová integrácia elektronickej sirény 8) 

Zahŕňa tieto činnosti: 

:- konfigurácia komunikačných parametrov pre rádiové ovládanie, 

- konfigurácia komunikačných parametrov pre ovládanie cez RDS. 

Projekt skutočného vyhotovenia elektronickej sirény 9) 

vrátane dopravy a inžinierskych činností, 1 paré v tlačenej forme, projekt bude obsahovať tieto údaje: 

- popis inštalovaných zariadení, 

|- popis pripojenia napájania 230 V, 

- osadenie skrine s elektronikou sirény, 

- špecifikáciu použitého stožiara pre montáž sirény, 

- statické posúdenie montážnej konštrukcie, 

- osadenie ozvučníc, 

- osadenie externej ovládacej jednotky, 

- prepojenie elektrických zariadení, 

- požadované skúšky zariadenia, 

- klasifikáciu prostredí a nebezpečných zón, 

- spôsob ochrany pred bleskom, 

I - požiadavky na zodpovedné osoby. 

27 



10) Sprievodná technická dokumentácia elektronickej sirény 10) 

musí obsahovať nasledujúce dokumenty: 

-stavebný denník 

-východisková odborná prehliadka a skúška sirény 

- údaje pre implementáciu do riadiaceho systému 

- manuálpre prevádzku a údržbu 

- návod na obsluhu 

11) Vykonanie individuálnych skúšok elektronickej sirény 11) 

- podľa programu individuálnych skúšok elektronickej sirény. 

12) Vykonanie predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 12) 

- podľa programu predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény. 

13) Vykonanie komplexného vyskúšania elektronickej sirény 13) 

- podľa programu komplexného vyskúšania elektronickej sirény. 

14) Vykonanie skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 14) 

- podľa programu skúšobnej prevádzky elektronickej sirény. 

15) Podrobný harmonogram realizácie diela pre komunikačné jednotky 15) 

Dodávateľvytvorí a bude aktualizovať nasledujúci súbor časových harmonogramov: 

- Základný časový harmonogram (celkový harmonogram) pokrývajúci celý projekt od dátumu vstupu zmluvy do platnosti až po preberací proces. Základný časový harmonogram bude obsahovať míľniky 

projektu požadované zadávateľom tak ako je uvedené v priloženej tabuľke míľnikov projektu, prepojenia s míľnikmi na povolenie a hlavné aktivity, ktoré požaduje zadávateľv priebehu prechodného 

obdobia. Tento harmonogram určuje hlavné časti a súčasti systémov a ukazuje jednotlivé činnosti inžinierskej oblasti, subdodávok, realizačného projektu, objednávanie materiálu, výroba, skúšky, preprava 

a prísun na lokalitu, výstavba, vztýčenie, skúšky a odovzdanie tak, aby sa dosiahlo prebratie jednotlivých častí systému. 

- Podrobný harmonogram inžinierskej činnosti vrátane prepojení s prácami na lokalite. 

- Podrobný harmonogram montáže a výstavby pre montážne práce a realizáciu, vrátane vzťahov medzi realizačným technickým projektom a činnosťami obstarávania a podrobnostiach odovzdávania 

(dátumy zmeny každého funkčného pod-systému). 

- Harmonogram skúšok a spúšťania pre funkčné podsystémy, vrátane vzťahov medzi činnosťami odovzdania a prepojenia medzi podrobnými stavebnými prácami (dátumy zmeny každého funkčného pod

systému). 
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16) Program individuálnych skúšok komunikačnej jednotky 16) 

Program individuálnych skúšok komunikačnej jednotkybude obsahovať tieto údaje: 

popis systému varovania, 

- väzby na spolupracujúce zariadenia, 

- popis potrebného materiálového zabezpečenia, 

- popis personálneho zabezpečenia, 

- popis stavu systému varovania pred zahájením individuálnych skúšok komunikačnej jednotky, 

- popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, 

- stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas individuálnych skúšok komunikačnej jednotky, 

- zoznam dokumentácie potrebnej k individuálnym skúškam komunikačnej jednotky, 

- popis spôsobu poučenia pracovníkov pre vykonanie individuálnych skúšok komunikačnej jednotky, 

- popis členenia individuálnych skúšokkomunikačnej jednotky, 

- popis priebehu individuálnych skúšokkomunikačnej Jednotky, 

- popis postupu pri vykonávaní individuálnych skúšokkomunikačnej jednotky, 

- popis kritérií úspešnosti výsledkov individuálnych skúšokkomunikačnej jednotky, 

- popis vyhodnotenia individuálnych skúšokkomunikačnej jednotky, 

- požiadavky na bezpečnosť práce, 

-všeobecné a protipožiarne opatrenia, 

- zoznam meracích prístrojov a zariadení, 

- vzory protokolov o individuálnych skúškach komunikačnej jednotky, 

- postup pri vyplnení protokolu o individuálnych skúškach komunikačnej jednotky, 

- vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí komunikačnej jednotky, 

- vzor protokolu z inštalácie komunikačnej jednotky, 

- vzor protokolu z oživenia komunikačnej jednotky, 

- vzor záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska. 

17) Program predkomplexného vyskúšania komunikačnej Jednotky 17) 

Program predkomplexného vyskúšania komunikačnej Jednotkybude obsahovať tieto údaje: 

- popis systému varovania, 

- popis komunikačnej jednotky, 

- väzby na spolupracujúce zariadenia, 

- popis potrebných prípravných prác a provizórií, 

|- popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, 

- popis personálneho zabezpečenia, 

- popis stavu pred zahájením skúšky, 

- popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, 

- stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšok, 

- zoznam dokumentácie potrebnej ku skúške, 

- popis postupu pri realizácii predkomplexnej skúšky komunikačnej jednotky, 

- popis kritérií úspešnosti výsledkov predkomplexnej skúšky komunikačnej jednotky, 

- popis vyhodnotenia predkomplexnej skúšky komunikačnej jednotky, 

- požiadavky na bezpečnosť práce, 

-všeobecné a protipožiarne opatrenia, 

- zoznam meracích prístrojov a zariadení, 

-vzor protokolu o predkomplexnej skúške komunikačnej jednotky. 
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18) Program komplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 18) 

Program komplexného vyskúšania komunikačnej jednotkybude obsahovať tieto údaje: 

- popis systému varovania, 

j- popis komunikačnej jednotky, 

- väzby na spolupracujúce zariadenia, 

- popis potrebných prípravných prác a provizórií, 

- popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, 

- popis personálneho zabezpečenia, 

- popis stavu pred zahájením skúšky, 

- popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, 

-stavtechnických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšok, 

- zoznam dokumentácie potrebnej ku skúške, 

- popis postupu pri realizácii komplexnej skúšky komunikačnej jednotky, 

- popis kritérií úspešnosti výsledkov komplexnej skúšky komunikačnej jednotky, 

- popis vyhodnotenia komplexnej skúšky komunikačnej jednotky, 

- požiadavky na bezpečnosť práce, 

- všeobecné a protipožiarne opatrenia, 

- zoznam meracích prístrojov a zariadení. 
itnl-nlii n l-nn-iniciv lilr-ii^nni ioHnnŤln 

19) Program skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky 19) 

Program skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotkybude obsahovať tieto údaje: 

- popis systému varovania, 

- popis komunikačnej jednotky, 

- väzby na spolupracujúce zariadenia, 

- popis potrebných prípravných prác a provizórií, 

- popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, 

- popis personálneho zabezpečenia, 

- popis stavu systému varovania pred zahájením skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky, 

- popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, 

- stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky, 

- zoznam dokumentácie potrebnej ku skúšobnej prevádzke komunikačnej jednotky, 

- popis postupu pri realizácii skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky, 

- popis kritérií úspešnosti výsledkov skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky, 

- popis vyhodnotenia skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky, 

- požiadavky na bezpečnosť práce, 

-všeobecné a protipožiarne opatrenia, 

- vzor protokolu o vykonaní skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky. 

20) Montáž komunikačnej jednotky 20) 

Kompletná montáž komunikačnej jednotkyv súlade s platnými technickými normami. 

21) Oživenie komunikačnej jednotky 21) 

Oživenie komunikačnej jednotkyzahma tieto činnosti: 

- kontrola zapojenia napájacej časti komunikačnej jednotky, 

- kontrola zapojenia ethernetového pripojenia komunikačnej jednotky, 

- kontrola uzemnenia komunikačnej jednotky, 

- kontrola anténneho systému, 

-základná konfigurácia komunikačnej jednotky, 

i - uvedenie komunikačnej jednotky do prevádzky. 
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22) Systémová integráda komunikačnej jednotky 22) 

Systémová integrádakomunikačnejjednotkyzahŕňa tieto činnosti: 

- konfiguráda sieťových parametrov pre pripojenie k sieti SITNO, 

- konfigurácia komunikačných parametrov pre rádiové ovládanie, 

|- konfigurácia komunikačných parametrov pre monitorovanie RDS. 

23) Projekt skutočného vyhotovenia komunikačnej jednotky 23) 

Projekt skutočného vyhotoveniakomunikačnej jednotkyvrátane dopravy a inžinierskych činností, 1 paré v tlačenej forme, projekt bude obsahovať tieto údaje: 

- popis inštalovaných zariadení, 

- popis pripojenia napájania 230 V, 

- osadenie skrine KJ, 

|- schému prepojenia KJ a príslušným VVC CO, 

- podrobná schéma prepojovacieho bodu na strane KJ, 

- rozpis technologických prvkov potrebných na prepojenie, 

- výkres montážnej konštrukcie anténneho systému 

- prepojenie elektrických zariadení, 

- požadované skúšky zariadenia, 

- klasifikáciu prostredí a nebezpečných zón, 

-spôsob ochrany pred bleskom, 

- požiadavky na zodpovedné osoby. 

24) Sprievodná technická dokumentácia komunikačnej jednotky 24) 

Sprievodná technická dokumentácia komunikačnej jednotkybude obsahovať nasledujúce dokumenty: 

-stavebný denník 

-východisková odborná prehliadka a skúška zariadenia 

- údaje pre implementádu do riadiaceho systému 

- manuál pre prevádzku a údržbu 

- návod na obsluhu 

25) Vykonanie individuálnych skúšok komunikačnej jednotky 25) 

Vykonanie individuálnych skúšok komunikačnej jednotky podľa programu individuálnych skúšok komunikačnej Jednotky. 

26) Vykonanie predkomplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 26) 

I Vykonanie predkomplexného vyskúšania komunikačnej Jednotky podľa programu predkomplexného vyskúšanlakomunikačnej Jednotky. 

27) 
I Vykonanie komplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 27) 
Vykonanie komplexného vyskúšania komunikačnej jednotky podľa programu komplexného vyskúšanlakomunikačnej jednotky. 

28) Vykonanie skúšobnej prevádzky komunikačnej Jednotky 28) 

Vykonanie skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky podľa programu skúšobnej prevádzkykomunlkačnej Jednotky. 
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29) Akustický a rádiový projekt umiestnenia elektronickej sirény 29) 

Vypracovanie akustického a rádiového projektu pre umiestnenie elektronickej sirény, vrátane dopravy a inžinierskych činností, 2 paré v tlačenej forme, 1 x v elektronickej forme na CD nosiči, formát PDF, 

projekt bude obsahovať tieto údaje: 

- analýzu hlukového pozadia - tabuľkovo namerané hodnoty v merných bodoch a grafické vyjadrenie na aktuálnom mapovom podklade v mierke 

1:10 000, 

- navrhované umiestnenie sirény s vyžarovacou charakteristikou v grafickom prevedení na aktuálnom mapovom podklade s hlukovým pozadím, 

- tabuľku navrhnutých prostriedkov s uvedením typu sirény, variantom vyžarovacej charakteristiky, orientáciou, koordinátmi, výškou nad terénom, lokalitou a presnou adresou umiestnenia a majiteľom 

nehnuteľnosti s aktuálnou kontaktnou adresou a spojením, 

- fotodokumentáciu navrhnutých objektov s návrhom umiestnenia sirény na objekte 

- popis systému ovládania sirén, 

- presné umiestnenie rádiových prostriedkov sirén-základné údaje rádiových bodov, 

- výsledky merania úrovne rádiového signálu, vrátane grafického vyjadrenia na mapovom podklade M 1:200 000, 

-výsledky merania úrovne RDS signálu, 

-typy a smerovanie antén, 

- schému spojenia, 

|- retranslačnú tabuľku, 

- časové odozvy sirén v sieti, 

- pracovný kmitočet - dodá na vyžiadanie obstarávateľ. 

30) Realizačný projekt výstavby sirény 30) 

Vykonávací projekt pre montáž elektronickej sirény vrátane dopravy a inžinierskych činností, 2 paré v tlačenej forme, 1 x v elektronickej forme na CD nosiči, formát PDF, projekt bude obsahovať tieto údaje; 

- popis inštalovaných zariadení, 

- popis pripojenia napájania 230 V, 

- osadenie skrine s elektronikou sirény, 

- špecifikáciu použitého stožiara pre montáž sirény, 

- statické posúdenie montážnej konštrukcie, 

- osadenie ozvučníc, 

- osadenie externej ovládacej jednotky, 

- prepojenie elektrických zariadení, 

- požadované skúšky zariadenia, 

- klasifikáciu prostredí a nebezpečných zón, 

- spôsob ochrany pred bleskom, 

- požiadavky na zodpovedné osoby, 

-výkaz materiálu a prác. 
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Realizačný projekt výstavby komunikačnej jednotky 31) 

Vykonávací projekt pre montáž komunikačnej jednotky vrátane dopravy a inžinierskych činností, 2 paré v tlačenej forme, 1 x v elektronickej forme na CD nosiči, formát PDF, projekt bude obsahovať tieto 

údaje: 

- popis inštalovaných zariadení, 

- popis pripojenia napájania 230 V, 

- osadenie skrine KJ, 

- schému prepojenia KJ a príslušným VVC CO, 

|- podrobná schéma prepojovacieho bodu na strane KJ, 

- rozpis technologických prvkov potrebných na prepojenie, 

-výkres montážnej konštrukcie anténneho systému 

- prepojenie elektrických zariadení, 

- požadované skúšky zariadenia, 

i - klasifikáciu prostredí a nebezpečných zón, 

-spôsob ochrany pred bleskom, 

- požiadavky na zodpovedné osoby, 

- výkaz materiálu a prác 
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Realizačná zmluva 
Č . p . X X X X 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov ( ď a l e j len „Obchodný zákonník") a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.") 
(ďalej len „Zmluva") 

Zmluvné strany 

xxxxxx 
sídlo: XXX 
zastúpený: XXX 
IČO: XXX 
Identif ikačné číslo pre DPH: XXX 
Bankové spojenie: X X X 
SWIFT: XXX 
IBAN: XXX 

(ďalej len „Kupujúci") 

a 

TEMPESTa-S. 
sídlo: 

zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 

Bankové spojenie: 
SWIFT: 
IBAN: 
Zapísaný v: 

Krasovského 14 ,851 01 Bratislava 5 - mestská časť Petržalka 

Ing. Roman Kriško, člen predstavenstva 

31326650 
2020327716 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, v ložka č. 
3771/B. 

(ďalej len „Predávajúci") 

(spolu ako „Zmluvné strany") 
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č l á n o k I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Predávajúci sa ako uchádzač zúčastni l na verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Technické zar iadenia 
7 - Výstražné systémy" vyh lásenom verejným obstarávateľom Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 , 8 1 2 72 
Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č dňa pod značkou Na 
základe jeho ponuky bol označený za jedného z úspešných uchádzačov a Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky s ním dňa xx.xx.xxxx uzatvori lo Rámcovú dohodu č. p.; XXX (ďalej len „Dohoda") . 

1.2. Ponuka predávajúceho bola v rámci opätovného otvorenia súťaže podľa § 83 ods. 5 p ísm, b) a ods, 7 
zákona č, 343/2015 Z, z, vyhodnotená ako úspešná a na základe tejto skutočnost i sa Zmluvné strany 
dohodl i uzatvoriť túto Zmluvu, 

1.3. Ak nie je uvedené inak, majú po jmy používané v tejto Zmluve význam, tak ako je def inovaný v Dohode, 

1.4. Ak nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti Zmluvných strán v zmysle Dohody sú právami 
a povinnosťami zmluvných strán podľa tejto Zmluvy. 

Článok II. 
PREDMET Z M L U V Y 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar špecif ikovaný v Prílohe č. 1 
tejto Zmluvy (ďalej len „tovar"), previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a poskytnúť Kupujúcemu 
súvisiace služby špecif ikované v Prí lohách č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „súvisiace služby") a záväzok 
Kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať, poskytnuté súvisiace služby prijať a zaplatiť Predávajúcemu 
dojednanú kúpnu cenu v súlade s č lánkom IV. tejto Zmluvy. 

2.2 Predmetom Zmluvy je aj záväzok Predávajúceho zabezpečiť pre Kupujúceho záručný servis a inštaláciu 
tovaru v rozsahu def inovanom podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

Článok III. 
MIESTO A LEHOTA DODANIA 

3 . 1 . Miestom dodania je : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3.2. Predávajúci sa zaväzuje tovar a súvisiace služby podľa článku II. tejto Zmluvy dodať najneskôr v lehote do 
XX kalendárnych dní odo dňa nadobudnut ia účinnosti tejto Zmluvy. 

Článok IV. 
KÚPNA CENA 

4.1 Kúpna cena za tovar a súvisiace služby je stanovená v súlade s č lánkom V i l . Dohody a v súlade s Prílohou 
č. 1 Dohody. 

4 .2 Podrobná špecif ikácia kúpnej ceny je obsahom Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a je s tanovená v zmysle zákona NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

4.3 Kúpna cena zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady Predávajúceho vynaložené v súvislosti 
s dodávkou požadovaných tovarov a poskytnutím súvisiacich služieb (na jmä náklady za tovar, na 
obstaranie tovaru, colné a daňové poplatky, dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu 
nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, náklady na obalovú techniku a balenie a ďalšie súvisiace 
služby) a pr imeraný zisk Predávajúceho. 
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4.4 Kúpna cena je s tanovená v mene EURO. Ak je Predávajúci p latcom DPH, k fakturovanej kúpnej cene bude 
pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR 
v čase dodania tovaru a poskytnutia súvisiacich služieb. 

Článok V. 
DODACIE PODMIENKY 

5.1 Predávajúci upozorní Kupujúceho na dodávku tovaru a poskytnut ie súvisiacich služieb minimálne sedem 
(7) kalendárnych dní pred dodaním tovaru a poskytnutím súvisiacich služieb prostredníctvom elektronickej 
pošty na adresu osoby oprávnenej konať vo veciach technických uvedenú v číánku XII . tejto Zmluvy, ktorá 
preberá tovar za Kupujúceho, ak nebolo Zmluvnými stranami do jednané inak. 

5.2 Tovar sa považuje za dodaný po skončení preberacieho konania a podpísaní dodacieho listu, resp. 
ekvivaíentného dokladu s uvedením dátumu, pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho a 
Predávajúceho. Predávajúci na dodacom liste, resp. ekvivalentnom doklade uvedie špecif ikáciu tovarov, 
množstvo tovarov, záruky a výrobné čísla výrobcu/výrobcov na všetky dodané zariadenia a príslušenstvo. 
Pre príslušenstvo sa uvedie záruka v prípade, ak má príslušenstvo samostatnú záruku. 

5.3 Predávajúci je povinný dodať tovar r iadne zabaiený, chránený a s potvrdeným záručným íistom alebo 
ekvivalentným dok ladom, pokiaľ je k nemu tento doklad obvykle dodávaný, s návodom na obsluhu 
v s lovenskom resp. českom jazyku a so všetkými potrebnými inštalačnými médiami a prís lušenstvom. 

5.4 Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru v prípade, ak m á viditeľné vady (najmä poškodené obaly) , 
nebola dodržaná zmluvne dohodnutá špecif ikácia tovaru alebo ak dodaný tovar vykazuje ďalšie vady a 
nedostatky, ktoré Kupujúci nie je ochotný akceptovať ako vady a nedostatky odstrániteľné v lehote podľa 
návrhu Predávajúceho. V takomto prípade sa považuje takáto dodávka tovaru za neuskutočnenú a 
Predávajúci sa dostáva do omeškania. 

5.5 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase prevzatia tovaru v mieste dodania od 
Predávajúceho v súlade s č lánkom III. tejto Zmluvy. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar 
nekompletný, poškodený alebo inak nekvalitný. 

5.6 Predávajúci je zodpovedný za to, že predmet zmluvy def inovaný v Prílohe č. 1 B) Vlastný návrh plnenia 
predmetu Real izačnej zmluvy je plne funkčný a v súlade s požiadavkami def inovanými v Prí lohe č. 1 A) Opis 
predmetu Real izačnej zmiuvy a garantuje vzájomnú interoperabiíitu dodaných zariadení. 

Článok VI . 
PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

6.1 Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar a poskytnuté súvisiace služby zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu 
podľa tejto Zmluvy. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu preddavok na zreal izovanie predmetu plnenia tejto 
Zmluvy. 

6.2 Vlastná platba sa realizuje výhradne bezhotovostným prevodným príkazom prostredníctvom f inančného 
ústavu Kupujúceho na zákiade Predávajúcim vystavenej a doručenej faktúry po dodaní a prevzatí tovaru 
a poskytnutí súvisiacich služieb a podpísaní dodacieho listu, resp. ekvivalentného dok ladu. Cena sa 
považuje za uhradenú dňom odpísania f inančných prostr iedkov z účtu Kupujúceho, 

6.3 V prípade č iastkového plnenia predmetu zmluvy Kupujúci je oprávnený vystaviť č iastkovú faktúru za každú 
r iadne odovzdanú časť v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy. 

6.4 V prípade financovania z vlastných zdrojov Kupujúceho je dohodnutá splatnosť faktúry tr idsať (30) dní odo 
dňa je j r iadneho doručenia Kupujúcemu. V prípade, že predmet zmluvy bude spoluf inancovaný 
z prostr iedkov EÚ alebo obdobných finančných nástrojov, je lehota splatnosti faktúry s tanovená na 
šesťdesiat (60) dní odo dňa je j doručenia. Predávajúci berie na vedomie, že uvedené financovanie piatieb 
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z prostr iedkov EÚ alebo obdobných f inančných nástrojov je časovo a administratívne náročné. Predávajúci 
berie na vedomie aj časovú a administratívnu zložitosť interného procesu fakturácie platieb z rozpočtových 
prostr iedkov Kupujúceho. Predávajúci zároveň súhíasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnost iam vyplývajúcim z tejto zmluvy. 

6.5 Každá faktúra vystavená Predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so 
zákonom č. 222/2004 Z, z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddel i teľnou 
súčasťou faktúry Predávajúceho bude fotokópia dodacieho listu potvrdeného Kupujúcim. Ak predložená 
faktúra nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou, Kupujúci ju vráti na prepracovanie Predávajúcemu. 
V takomto prípade začína splatnosť faktúry plynúť jej novým doručením Kupujúcemu. Faktúra sa považuje 
za r iadne uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho. 

Článok VII. 
Z Á R U K A A Z O D P O V E D N O S Ť Z A V A D Y 

7 . 1 . Predávajúci je povinný na tovar poskytnúť podporu zahrňujúcu všetky náklady spojené so zabezpečením 4 
- ročnej záruky (48 mesiacov) , s minimálnou garantovanou dobou odstránenia poruchy podľa Prílohy č. 1 
tejto Zmluvy. 

7.2. Záručná doba začína plynúť deň nasledujúci po skončení preberacieho konania špeci f ikovaného v článku V. 
tejto Zmluvy a podpísania dodac ieho listu, resp. ekvivalentného dokladu zo strany Kupujúceho. 

7.3. Predávajúci zodpovedá za bezchybný technický a právny stav tovaru a súvisiacich služieb a za to, že 
dodaný tovar bude počas záručnej doby spôsobi lý na použitie na obvyklý účel, a že si zachová vlastnosti 
s tanovené výrobcom. 

7.4. V prípade, ak plnenie požadované Kupujúcim v zmysle Prílohy č. 1A) tejto Zmluvy nie je v ceíom rozsahu 
zhodné počas plnenia tejto Zmluvy s plnením Predávajúceho podľa Prílohy č. 1 B) tejto Zmluvy, Predávajúci 
je povinný na vlastné náklady zabezpečiť plne kompatibi lné riešenie v zmysle Prí lohy č. 1 A) . V prípade, že 
tak Predávajúci neurobí. Kupujúci plnenie nepreberie v súlade s bodom 5.5 č lánku V. Zmluvy. 

7.5. Ak Predávajúci nedodá tovar a neposkytne súvisiace služby r iadne a včas, v množstve, akosti a vyhotovení 
dohodnutej Zmluvnými st ranami, alebo pri dodaní tovaru a poskytnutí súvisiacich služieb poruší niektorú z 
povinností vyplývajúcich m u z tejto Zmluvy, má dodaný tovar a poskytnuté súvis iace služby vady, Za vady 
sa považujú aj vady inštalácie tovaru a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru. Zodpovednosť za 
vady sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Článok VIII . 
SERVISNÉ PODMIENKY 

8.1 Predávajúci sa zaväzuje poskytovať Kupujúcemu záručný servis na tovar počas záručnej doby podľa Prílohy 
č. 1 tejto Zmluvy. 

8.2 Za r iadne nahlásenie poruchy sa považuje doručenie žiadost i o vykonanie záručného servisu 
Predávajúcemu, ktorá obsahuje stručný opis poruchy, uvedenie času a predpokladaného dôvodu jej vzniku, 
meno, priezvisko a pracovné postavenie oprávneného zástupcu Kupujúceho pre tieto účely. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodl i , že za p ísomnú žiadosť sa pre účely tohto bodu Zmluvy 
považuje tiež ž iadosť zaslaná elektronickou poštou. 

8.3 Ak ide o vadu tovaru, ktorú Predávajúci nemôže objektívne odstrániť v lehote podľa bodu 8 . 1 . a Prílohy č. 1 
tejto Zmluvy, poskytne bezodplatne Kupujúcemu náhradné zariadenie rovnakých alebo lepších parametrov 
po dobu odstraňovania vady, resp. iné vhodné náhradné riešenie. 

8.4 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v oprave. 
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8.5 Záručná oprava sa vykonáva bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich nákladov Predávajúceho ako 
sú napr. dopravné náklady, výmena komponentov alebo iných častí tovarov. 

Článok IX. 
Z M L U V N É POKUTY A Ú R O K Y Z OMEŠKANIA 

9.1 V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním tovaru a poskytnutím súvisiacich siužieb v dohodnute j 
lehote je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného 
tovaru a neposkytnutej súvisiacej služby za každý aj začatý deň omeškania, 

9.2 V prípade omeškania Predávajúceho so spinením povinnosti odstrániť vady tovaru v záručnej dobe podľa 
článku VIII . tejto Zmluvy je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 
celkovej ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady. 

9.3 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry vzniká Predávajúcemu právo účtovať Kupujúcemu 
zákonné úroky z omeškania za každý aj začatý deň omeškania. 

9.4 V prípade ak Predávajúci dodá tovar a poskytne súvisiace služby v rozpore s Prí lohou č. 1 tejto Zmluvy, je 
Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny predmetu zmluvy. 

Článok X. 
VLASTNÍCKE PRÁVO 

10,1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo je mu tovar r iadne dodaný Predávajúcim v súlade 
s touto Zmluvou, 

Článok XL 
SKONČENIE Z M L U V Y 

11.1 Zmluvu je možné skončiť: 

a) p ísomnou dohodou Zmluvných strán; 
b) p ísomnou výpoveďou ktorejkolVek Zmluvnej strany; 
c) p ísomným odstúpením od Zmluvy, 

11.2 Túto Zmluvu môže každá zo Zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou dobou 
tri (3) mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci , v ktorom 
bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, 

11.3 Zmluvné strany sú oprávnené písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia 
zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Za podstatné porušenie zmluvnej povinnost i sa považuje 
pr ípad, ak: 

a) je Predávajúci v omeškaní s dodaním tovarov o viac ako 14 dní; 
b) je Kupujúci v omeškaní s uhradením faktúry o viac ako 30 dní a d lžnú čiastku Kupujúci neuhradí ani v 

pr imeranej dodatočnej iehote, nie kratšej ako 30 kalendárnych dní, poskytnutej mu Predávajúcim v 
písomnej výzve; 

c) ide o opakovanú vadu tovaru za predpokladu, že sa vada tovaru vyskytne najmenej trikrát; 
d) Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi piatnými na 

území SR a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej pr imeranej iehote 
neodstráni ; 

e) Kupujúci si zvolí odstúpenie ako nárok z vadného plnenia podľa ustanovenia § 436 Obchodného 
zákonníka 
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f) Predávajúci vstúpii do lil<vidácie, 
g) Predávajúci vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie. 

11.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy si zmiuvné strany ponechajú doposiaľ akceptované plnenia, vykonané 
v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve a je j prí lohách a úhrady za ne. Ohľadom plnení, ktoré neboli 
r iadne ukončené ku dňu zániku Zmluvy, pripraví Predávajúci ich inventarizáciu a Kupujúci bude oprávnený 
aie nie povinný ich prevziať, pokiaľ uhradí prísíušnú časť zmluvnej ceny podí'a tejto Zmiuvy zodpovedajúcej 
miere rozpracovanosti podľa dohody Zmluvných strán. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, 
musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musi byť doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto 
Zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia druhej Zmluvnej strane, 

11.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnost i sa Zmluvné strany dohodl i , že odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv 
na povinnosti Predávajúceho týkajúce sa záručného servisu tovarov. 

Článok XII . 
DORUČOVANIE 

12.1 Oznámenie poskytované Kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo 
na inú adresu, ktorú Kupujúci pr iebežne oznámi Predávajúcemu v súlade s týmto č lánkom Zmluvy: 

k rukám: XXX 
emai l , tel . : XXX 
osoba oprávnená konať vo veciach technických: XXX 
emai l , tel . : XXX 

12.2 Oznámenie poskytované Predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo 
na inú adresu, ktorú Predávajúci pr iebežne oznámi Kupujúcemu v súlade s týmto č lánkom Zmluvy: 

T E M P E S T a .s . 
Krasovského 14, Bratisíava - mestská časť Petržalka 851 01 
k rukám: Aurel Medo 
te l . :+421 (2) 502 67 111 
emai l : obchod@tempest .sk 

12.3 Pre doručovanie podľa tejto Zmluvy sa použijú ustanovenia o doručovaní podľa č lánku XII . Dohody. 

Článok XIII. 
Z Á V E R E Č N É USTANOVENIA 

13.1 Jednotl ivé ustanovenia tejto Zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnými a 
očís lovanými dodatkami po dohode obidvoch Zmluvných strán. Všetky zmeny týkajúce sa tejto Zmluvy 
uvedené v očís lovaných dodatkoch budú tvoriť neoddeli teľnú súčasť tejto Zmluvy. 

13.2 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/audítu/overovania oprávnenými osobami poverenými výkonom 
kontroly/auditu/overovania súvis iaceho s predmetom tejto Zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovanía sú najmä: 

a) riadiaci orgán pre príslušný Operačný program a ním poverené osoby, 
b) útvar následnej f inančnej kontroly a ním poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa f inančnej kontroiy, Cert i f ikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 
d) orgán audi tu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s prís lušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
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13.3 Právne vzťahy touto Zmluvou a Dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, 

13.4 Neoddel i teľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č, 1 : špecif ikácia tovaru, súvisiacich služieb a kúpnej ceny v nasledovnom členení: 
A) Opis predmetu Real izačnej zmluvy, 
B) Vlastný návrh plnenia predmetu Real izačnej zmluvy, 
C) Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny Real izačnej zmluvy, 

13.5 Táto zmluva je vyhotovená v t roch (3) rovnopisoch sp la tnosťou originálu. Kupujúci prevezme dve (2) 
vyhotovenia tejto Zmluvy a Predávajúci prevezme jedno (1) vyhotovenie. 

13.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu zverejní Kupujúci . 

13.7 Práva a povinnosti zmluvných strán sa spravujú touto Zmluvou ako aj ustanoveniami Dohody. Kupujúci 
a Predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú, že im je známy obsah vyššie uvedenej Dohody. 

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumel i a na znak 
súhlasu s je j obsahom ju podpísal i . 

V dňa V dňa 

Za Kupujúceho: Za Predávajúceho: 

meno ; meno: Ing, Roman Kriško 
funkcia: funkcia: č len predstavenstva 
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Príloha č. 3: Informácie o subdodávateľoch 

Technické zariadenia 7 - Výstražné systémy 

Zoznam subdodávateľov 
Por. Označenie Osoba/osoby Bydl isko osoby oprávnenej Dátum narodenia 
číslo subdodávateľa oprávnené konať konať v mene osoby oprávnenej 

(obchodné meno, v mene subdodávateľa subdodávateľa konať v mene 
IČO, sídlo) (meno a priezvisko) subdodávateľa 

1. /// 
2. 
3. 

T E M P E S T a.s., týmto vyhlasuje, že nebude pri plnení dodávok využívať subdodávateľov. 

V Bratislave dňa: Q g . g y . 2020 

Ing. Roman Kriško 
člen predstavenstva 
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