
Dodatok č. 1 
k Zmluve o dodaní tovarov na vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia 
uzatvorený podľa ust.§ 269 ods. 2 zákona é.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a ust.§ 18 ods. 1 písm. e) zákona é. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ: 
Zastúpený: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 

Dodávateľ: 
Zastúpený: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 

medzi 

Mesto Strážske 
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta 
Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske 
00325813 
2020742592 

a 

ANTIK Telecom s.r.o. 
Miroslav Antal, poverená osoba 
Čárskeho 1 O, 040 O 1 Košice 
36191400 
2020045973, IČ DPH: SK2020045973 

l. 
Základné ustanovenie 

1.1. Dňa 06.09.2019 bola medzi Mestom Strážske ako objednávateľom a spol. ANTIK 
Telecom s.r.o. ako dodávateľom uzatvorená Zmluva o dodaní tovarov na vybudovanie 
bezplatného WIFI pripojenia, predmetom ktorej je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia 
pre občanov aj návštevníkov mesta Strážske prostredníctvom bezdrôtových prístupových 
bodov na verejných priestranstvách, s tým, že k pokrytiu verejnýcq priestranstiev WiFi 
piipojením bude dodanie tovarov - 8 exteriérových a 2 interiérových prístupových bodov 
zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete, pričom 
vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať 
internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30Mbps bezplatne všetkým 
občanom a návštevníkom mesta (ďalej len „Zmluva"). 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopÍňa týmto dodatkom v rozsahu 
a spôsobom uvedeným v čl. II tohto dodatku. 

II. 
Predmet dodatku 

2.1. V článku V. Zmluvy sa pôvodný bod 2 nahrádza novým bodom 2, ktorý zme 
nasledovne: 

„ 2) Dodávateľ preberá záruku za akosť vykonaných prác v zmysle Obchodného 
zákonníka. Záručná doba za jednotlivé komponenty technologických častí je určená 
ich výrobcom v záručných listoch. Záručná doba za kabeláž a montážne práce je 5 
rokov odo dňa ich prevzatia o~jednávatel'om. Dodávateľ zodpovedá, že celý predmet 
zákazky bude počas 5- tich rokov spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto 
lehoty dohodnuté vlastnosti. " 



III. 
Záverečné ustanovenia 

3.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti 
v pôvodnom znení. 

3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení tohto dodatku na webovom portáli objednávateľa 
a súčasne po kladnej verifikácii procesu verejného obstarávania predmetu Zmluvy riadiacim 
orgánom. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzavreli v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, a že dodatok vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu. Zmluvné 
strany uzavreli dodatok slobodne a vážne, porozumeli jeho obsahu a po prečítaní ho na znak 
súhlasu podpísali. 

V Strážskom, dňa f.!. . .?.. .. 2020 

Objednávateľ 

Mest< 
Ing. Vlad 

V Košiciach, dňa .. 1<ľ.· .. ?..: ... 2020 

Dodávateľ 

Mirosl 



E'ANTIK 
telecom 

SPLNOMOCNENIE 

Splnomocňujem týmto pána Miroslava Antala, bytom v Košiciach, Humenská 45/A, 

040 01 r.č. : 710121/8828 

na zastupovanie našej firmy v plnom rozsahu. 

Za spoločnosť koná pán Antal samostatne, pričom podpisuje v mene spoločnosti tak, 

že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný 

podpis. 

V Košiciach, 03.04.2017 

ANTIK Telecom S.ť o. 
Čárskeho 10, 040 01 Košice 
Tel: +42 1 55 / 3() 12345 
Fax: +421 55 / 623 44 00 
www.antlk.sk 

IÓO: 3G Hl1 400 
IČ DPH: SK 20200tl5973 



- -

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Igor KOLLA PhD., dátum 
narodenia 30.6.1970, r.č. 700630/8804, bytom Košlce-Kavečany, Na Borke 425/41, ktorého(ej) totožnosť som 
zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: HD737937, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 261755/2017. 

Košice dňa 4.4.2017 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

----~&~:.······ 


