
 
Výzva na predkladanie ponúk 

 
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) 
 
„Poskytovanie bezplatného WIFI prístupu vo vonkajších a vnútorných prístupových bodov v rámci 
akcie „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“. Zoznam 
prístupových bodov je uvedené v bode 16. Výzvy na predkladanie ponúk. 
 
1. Verejný obstarávateľ 
Obec Kaľamenová 

Adresa: Kaľamenová 11, 038 22 Kaľamenová  

IČO: 00305456 

Kontaktná osoba: Ing. Denisa Jajcayová 
tel. č.: 421 43 / 496 26 36 
e-mail: denisa.jajcayova@prorozvoj.eu 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://www.kalamenova.sk/ 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
„Dodanie, inštalácia a konfigurácia bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v 
rámci obce.“ 
 
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce) 
Zákazka na poskytnutie tovarov, inštalácia a konfigurácia. 
 
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: 
Kaľamenová 11, 038 22 Kaľamenová 
 
6. NUTS kód 
NUTS V 
 
7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy): 
Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 
mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení. 
 
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 000 € s DPH  
 
9. Lehota na predloženie ponuky: do 05. 02. 2020 
 
10. Financovanie predmetu zákazky:  
V zmysle dohody o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE)-WiFi4EU, dohoda č. 
INEA/CEF/WiFiEU/2-2019/029376-036037 
 



 11. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne, kuriérom alebo e-mailom na adresu: 
denisa.jajcayova@prorozvoj.eu 
 
 
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Víťazná 
bude najnižšia ponuka predložená na celý predmet zákazky. Do hodnotenia budú zaradené len také 
ponuky, ktoré splnili podmienky účasti podľa bodu 14. tejto výzvy. 

 
13. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej podobe v slovenskom jazyku. Ponuku možno 
predložiť poštou, kuriérom alebo osobne, na vyššie uvedenú emailovú adresu. 
Ak bude ponuka zaslaná poštou: na obálke musí byť jednoznačne označený: 
- názov uchádzača 
- názov verejného obstarávateľa 
- názov zákazky „WiFi4EU“ 
- označenie „SÚŤAŽ-neotvárať“ 

 
14. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

- Doklad o oprávnení vykonávať uvedené práce : U právnických osôb napr. výpis 
z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Postačuje 
aj potvrdený výpis z internetovej stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk 

- Cenovú ponuku 
 

15. Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie cenových ponúk bude zaslané vo forme oznámenia o úspešnosti/neúspešnosti 
uchádzača emailom/poštou všetkým uchádzačom. 

 
16. Zoznam prístupových bodov: 
 
Bod 1 Cintorín- Externý AP 
Bod 2 Obecný úrad- Externý AP 
Bod 3 Dolný koniec-Externý AP 
Bod 4 Krátky-Externý AP 
Bod 5 Pri Kamienov-Externý AP 
Bod 6 Námestie-Externý AP 
Bod 7 Oddychová zóna- Externý AP 
Bod 8 Zvonica-Externý AP 
Bod 9 Horný koniec-Externý AP 
Bod 10 Rázcestie-Externý AP 
 
 
17. Špecifikácia prístupových bodov: 
Uchádzač musí zabezpečiť, aby každý prístupový bod: 

 podporoval súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie, 

 mal podporný cyklus dlhší ako 5 rokov, 

 mal priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov, 

 mal osobitné a centralizované jedno riadiace miesto pre všetky prístupové body každej siete 
WiFi4EU, 

 podporoval IEEE 802.1x, 

 spĺňal normu IEEE 802.11ac Wave I, 

 podporoval IEEE 802.11r, 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/


 podporoval IEEE 802.11k, 

 podporoval IEEE 802.11v, 

 dokázal zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu, 

 mal najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup), 

 spĺňal certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi Alliance).  
 

Obec Kaľamenová dňa 21.01.2020 
                                                                          
 


