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Obec Pružina Obecný úrad č. 415, 018 22  Pružina 

Č. p.:  

Prieskum trhu – výzva na predkladanie ponúk 

Zákazka na dodávku stavebných prác  – postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z 

o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Obec Pružina 

IČO: 00317730 

Obecný úrad č. 415 

018 22 Pružina 

Kontaktná osoba: Michal Ušiak – starosta obce 

Telefonický kontakt : 042/4358001, 4358731 

E-mail: starosta@pruzina.eu 

 

2. Názov zákazky  WIFI pre Teba – vytvorenie Access pointov 

„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách 

v rámci obce „“ 
Hlavný kód CPV: 
32571000-6  Komunikačná infraštruktúra 

3. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 

poskytovania služieb: 

 Podlimitná zákazka na dodanie tovaru zadávaná podľa § 117  Zákona 343/2015 Z. z. 

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

predpisov  

 Miesto realizácie stavebných prác – dodania predmetu zákazky: Obec Pružina 

 

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia pre občanov  aj 

návštevníkov obce Pružina prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných 

priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy  na predkladanie ponúk sa na  verejných 

priestranstvách nenachádza  WIFI pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30 % do porytia 

vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WIFI 

pripojením bude dodanie tovarov 5 externých a 3 interných prístupových bodov zahrňujúcich 

potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WIFI 

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

konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30Mbps bezplatne všetkým občanom 

a návštevníkom obce Pružina. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených 

verejných priestranstvách : 

Kultúrny dom  

Kultúrny dom 

Obecný úrd námestie 

Námestie PZ Chmeslisko 

Priedhorie  - námestie 

Multifunkčné ihrisko    základná škola  

Multifunkčné ihrisko – základná škola 

Športový areál  

Športový areál  

 

Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia 

spĺňať minimálne  nasledujúci technické parametre: 
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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)  

13. Blokovanie nevhodného obsahu 

Sumár aktivít a výstupov 

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 (logo je súčasťou výzvy č. OPH-2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7). 

Podrobnejšie informácie budú uchádzačom vysvetlené na základe  písomnej požiadavky na 

predmet zákazky, o ktorú  môže uchádzač  požiadať kontaktnú osobu Michala Ušiaka starostu 

obce, email : starosta@pruzina.eu . Zároveň sa doporučuje vykonanie fyzickej obhliadky 

predmetu zákazky, o ktorú môže uchádzač požiadať kontaktnú osobu vyššie uvedenú. 

 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, 

ktoré by mohlo  byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 

o verejnom obstarávaní  .  Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto  konaniu 

doľlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky  bez DPH    10 416,-- € 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky 
Trvanie zmluvy:  
Zmluva o dodaní tovaru 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 a schválení prieskumu trhu riadiacim orgánom. 

6. Financovanie zákazky 

Obchodné podmienky: 

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového 

dokladu vystaveného dodávateľom (faktúrou), ktorej splatnosť bude do 30 dní odo dňa 

doručenia daňového dokladu. Faktúra bude doručená až po prevzatí predmetu zákazky 

formou preberacieho protokolu. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov 

EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

7. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e)  ,  Zákona č. 343/2015 Z. 

z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov(ďalej len ZVO) a zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Splnenie podmienky účasti preukáže predložením 

kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu (kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného registra). 
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8. Predkladanie ponúk: 

Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou na adresu uvedenú v bode 1., alebo na e-mailovú 

adresu starosta@pruzina.eu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk s 

označením: 

„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce“. 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude vyhodnocovaná. 

Obsah ponuky: 

1. Doplnený a podpísaný Výkaz výmer podľa prílohy č. 1.  

2. Zoznam subdodávateľov (ak relevantné) 

Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej 

pošty ihneď po vyhodnotení.  

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude 

vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v 

prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky neumožňujú financovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný 

obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s 

odôvodnením. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. 

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu 

vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek 

rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 25.2.2019 

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín 

verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom, e-mailovou poštou) pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  

Obecný úrad, Obec Pružina,018 22 Pružina 415, Slovenská republika    

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 

termín doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie 

zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. 

v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená 

verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po 

uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.  

 

12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá 

splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý 

predmet obstarávania.  T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý 

predmet obstarávania.  

 13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 

Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v kancelárii starostu obecného úradu. 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou 

hodnotou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou hodnotou na poslednom 
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mieste v poradí. 

14. Ponuka je súčasťou prieskumu trhu.  

 

15. Ďalšie informácie 

- Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na 

komunikáciu e-mailovú adresu: starosta@pruzina.eu, durisova.durisova@gmail.com 

Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie každej správy. 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu príp. 

osobným prevzatím uchádzačov. 

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 

zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až 

do vyhodnotenia ponúk.  

2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  

3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

Prílohy:  

Pružina, 31.1.2019 

 

 

 

                                                                                ............................................... 

                                                             Michal Ušiak    .                                                                                                           

                                                                                             Starosta obce 
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