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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 (zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru) 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                     

v znení neskorších predpisov. 

 

1. NÁZOV, ADRESA, KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov:     OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU 

Sídlo:     Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou 

Starosta obce:    PaedDr. Juraj Hlavatý 

IČO:      00314366 

DIČ:     2020553348 

Telefón:     041 230 40 81 

Fax:     041/43 91 439 

Stránkové hodiny:   prac. dni od 7.00 hod do 14.00 hod 

Kontaktná osoba:    PaedDr. Juraj Hlavatý,   t. č. 0917 942 367   

E-mail: :     starosta@zborovnadbystricou.sk 

viera.valkova@zborovnadbystricou.sk  

 

2. METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ bude v nadväznosti na realizovaný prieskum trhu 

týkajúci sa bežnej, resp. nebežnej dostupnosti tovaru a jeho montáže na trhu obstarávať predmet zákazky                                   

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (zákazka s nízkou hodnotou). Pre vypracovanie cenovej ponuky je nevyhnutná 

osobná obhliadka miest, v ktorých verejný obstarávateľ požaduje umiestniť hot-spoty, vrátane spôsobu ich 

pripojenia na obecnú optickú sieť, po ktorej budú zásobované dátovou službou.   

 

3. PREDMET ZÁKAZKY 

Názov zákazky: ,,WiFi pre Teba – Obec Zborov nad Bystricou“ 

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru  (podľa § 117) 

Miesto dodania predmetu zákazky:   

Intravilán Obce Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou 

Špecifikácia predmetu zákazky:  

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

prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách (viď. Príloha č. 1).  

K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením dôjde vybudovaním – 9 externých prístupových bodov 

a 1 interného prístupového bodu zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou 

WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať 
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internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a 

návštevníkom obce. 

 

Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:  

1.  Futbalové ihrisko u Komana 

2.  Autobusová zastávka u Komana 

3.  Autobusová zastávka 

4.  Zariadenie pre seniorov Harmónia 

5.  Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou 

6.  Obecný úrad Zborov nad Bystricou  - 1 interný prístupový bod  

7.  Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka 

8.  Dom smútku 

9.  Detské ihrisko Staviská 

10. Oddychová zóna - Vincenta Hložníka 

 

Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať 

minimálne nasledujúce technické parametre:  

1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh, 

2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov, 

3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov, 

4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of 

management), 

5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom, 

6. Podpora 802.1x IEEE štandardu, 

7. Podpora 802.11r IEEE štandardu, 

8. Podpora 802.11k IEEE štandardu, 

9. Podpora 802.11v IEEE štandardu, 

10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby, 

11. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output), 

12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program). 

 

Súčasťou dodávky musí byť projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych 

prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické 

listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom. 

 

Zoznam tovarov a montážnych prác, ktoré je potrebné vykonať v rámci predmetu zákazky, je uvedený 

v Prílohe č. 2.  

 

4. TYP UZATVÁRANEJ ZMLUVY 

Zmluva o dielo 
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5. MOŽNOSŤ ROZDELENIA CENOVEJ PONUKY 

Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.  

 

6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

Predpokladaná maximálna hodnota zákazky je 13 156 € bez DPH. V cene je zahrnuté dodanie tovaru               

do miesta dodania predmetu zákazky ako aj súvisiace montážne práce.  

 

7. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY  

Cena za predmet zákazky bude uhradená z finančných prostriedkov Úradu podpredsedu vlády SR                               

pre investície a informatizáciu. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

8. PODMIENKY ÚČASTI A OBSAH PONUKY 

Uchádzač musí mať oprávnenie podnikať v oblasti predmetu zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis 

zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov alebo 

výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet 

podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky). Uchádzač predloží kópiu 

výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra neziskových organizácií.  

 

Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v zmysle § 32          

ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Cenová ponuka musí obsahovať  

• cenu v eurách bez DPH,  

• cenu v eurách vrátane DPH, 

• informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH 

 

9. LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY  

Verejný obstarávateľ stanovuje podmienku dodania predmetu zákazky do konca decembra 2019.  

 

10. TERMÍN A MIESTO PREDLOŽENIA CENOVEJ PONUKY 

Lehota na predkladanie ponúk:  najneskôr do 27. novembra 2018 do 10.00 hod. 

Spôsoby doručenia ponúk: 

Elektronicky na adresu:  viera.valkova@zborovnadbystricou.sk  

Osobne alebo poštou:   Obec Zborov nad Bystricou 

     Obecný úrad č. 223 

        023 03 Zborov nad Bystricou    

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
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11. KRITÉRIA VYHODNOTENIA PONÚK 

Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky. 

 

12. OZNÁMENIE VÝSLEDKU 

Výsledok vyhodnotenia predložených ponúk oznámi verejný obstarávateľ uchádzačom elektronicky. 

 

Dátum odoslania výzvy 12.11.2018 - 5 uchádzačom  

 

 

 

 

               PaedDr. Juraj Hlavatý, v.r. 

                       starosta obce  
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