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VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

 

 Mesto Nové Mesto nad Váhom ako verejný obstarávateľ pre zákazku podľa prílohy č. I 

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa S 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")  Vás vyzýva  na predloženie cenovej ponuky na 

predmet zákazky: „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách 

v rámci mesta Nové Mesto nad Váhom “. 

 

 

• Verejný obstarávateľ 

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Pavlíčková, tel. č.: 0908/876566, 032/7402116 e-mail: 

pavlickova@nove-mesto.sk adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: 

https://wwwnove-mesto.sk. 

 

• Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 

Verejný obstarávateľ podľa S 7 ods. I písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 

 

• Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Nové 

Mesto nad Váhom  

 

 

mailto:pavlickova@nove-mesto.sk


• Stručný opis zákazky: 

Predmetom  zákazky je vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejných priestranstvách 

a vo verejných budovách, primárne v miestach aktívneho komunitného života obyvateľov 

a návštevníkov mesta. Na tento účel budú použité prístupové body AP, ktoré poskytnú 

možnosť bezplatného pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce/mesta (prijímateľa) 

k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s a tým zabezpečia zvýšený 

osobný a spoločenský komfort na vybraných verejných priestranstvách a verejných budovách 

v meste a to  v zmysle vyhlásenej výzvy:  

http://www.informatizacia.sk/Aktuálne%20výzvy/26920s 

Výzva č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku – WIFI PRE TEBA 

• Inštalované bezdrôtové prístupové body budú spĺňať nasledujúce technické parametre:  

• Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre 

európsky trh 

• - Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov 

• - Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov 

• - Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single 

point of management) 

• - Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) 

štandardom 

• - Podpora 802.1x IEEE štandardu 

• - Podpora 802.11r IEEE štandardu 

• - Podpora 802.11k IEEE štandardu 

• - Podpora 802.11v IEEE štandardu 

• - Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby 

• - Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output) 

• - Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program) 

• - Súčasťou dodávky bude: 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.  

http://www.informatizacia.sk/Aktuálne%20výzvy/26920s


• Celkový rozsah predmetu zákazky: 

Predpokladaná  lehota dodania/poskytnutia služieb: 04/2019 -03/2020 , t.j12 mesiacov. 

 

• Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  

1 250,00 EUR bez DPH – externý AP 

833 EUR bez DPH – interný AP 

Spolu : 12 500 EUR bez DPH  

 

• Hlavné podmienky financovania: 

Na základe faktúry dodávateľa po prebratí. Lehota splatnosti faktúr do 30 dní od jej doručenia. 

Zákazka je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ.  

 

• Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. 

Súčasťou  ponukovej  ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú 

uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie 

verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. 

 

• Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas): 

15.12.2018, 10:00 hod. 

 

• Miesto na predloženie ponúk: 

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na e-mailovú adresu:   

pavlickova@nove-mesto.sk    a   moravec@nove-mesto.sk 

 

• Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou vyhodnotí verejný obstarávateľ  ako úspešnú . 

Ostatným  uchádzačom bude oznámené , že v procese verejného obstarávania neuspeli.  
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• Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ 

Áno 

 

• Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk 09.11.2018     

    

     

 

 

              Ing. Jozef Trstenský  

      PRIMATOR MESTA 

 

 

 

Príloha : Rozmiestnenie AP  

 


