
                                                                                                                          
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 
 

 
Obec Mankovce, Mankovce 101, 951 91 Hosťovce ako verejný obstarávateľ v zmysle § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa : 
Názov  : Obec Mankovce 
Adresa : Mankovce 101, 951 91 Hosťovce 
V zastúpení :  Milan Vrábel 
IČO     : 00308242 
Kontaktná osoba   : Ing. Richard Urbanovič 
Tel.      :  0903 825 824 
e-mail  :  richard.minedu1407@mail.com 
 
Predmet zákazky 
 
Názov :  „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných 
priestranstvách v rámci obce“ 
 

Číselné kódy  
Hlavný predmet :  
32571000-6 Komunikačná infraštruktúra 
44322100-4 Elektroinštalačné káble 
 
Podrobný popis predmetu zákazky 
 
 Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj 
návštevníkov obce 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 pokrytia 
vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. 
Jedná sa o verejné priestranstvá lokalita Obecný úrad, Detské ihrisko centrum, areál Bôrina, 
Multifunkčné ihrisko, Verejné priestranstvo- Školský areál, Detské ihrisko MŠ, Verejné 
priestranstvo pri cintoríne, Verejné priestranstvo pri futbalovom štadióne. 
 K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 10 externých 
prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a 
montážou WiFi siete. Dosah jednotlivých bodov bude min 250m. Vybudovaná WiFi sieť bude 
používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s 
minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom 
obce. Prístupové body budú umiestnené na verejných priestranstvách Prístupové body, 
ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať minimálne 
nasledujúce technické parametre: 
a) Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre 
európsky trh, 



b) Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov, 
c) Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov, 
d) Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single 
point of management), 
e) Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) 
štandardom, 
f) Podpora 802.1x IEEE štandardu, 
g) Podpora 802.11r IEEE štandardu, 
h) Podpora 802.11k IEEE štandardu, 
i) Podpora 802.11v IEEE štandardu, 
j) Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby, 
k) Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output), 
l) Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program). 
 
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. OPII-2018/7/1-DOP, 
časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7). 
 
Predpokladaná hodnota zákazky 
do 12 700,-  € bez DPH 
 
Lehota viazanosti ponuky 
Do 31.12.2019 
 
Lehota vyhotovenia diela 
Do 31.12.2021 
 
Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania  
Predmet zákazky je financovaný z finančných zdrojov verejného obstarávateľa 
a štrukturálnych fondov EU. 
Verejný obstarávateľ neposkytne uchádzačovi preddavok ani zálohovú platbu. 
 
Platobné podmienky a spôsob fakturácie  
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. 
Zmluva bude uzatvorené po schválení Žiadosti projektu o NFP resp. po odsúhlasení VO 
riadiacim orgánom, obi dve podmienky musia byť splnené. 
Obhliadka miesta realizácie 
Odporúča sa. Nakoľko sa jedná o verejné priestranstvá bez účasti vereného obstarávateľa. 
 
Komunikácia  
Prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo osobne. 
 



Možnosť predloženia ponuky 
Na celý predmet zákazky. Nepovoľuje sa možnosť variantných riešení. 
 
Podmienky účasti 
Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk a spôsobom 
uvedeným v časti „Miesto a lehota predkladania ponúk“ tejto výzvy na predloženie ponuky.  
Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie: 

1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ( živnostenské oprávnenie alebo 
výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané 
podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), postačujúca 
fotokópia 

2. Predloženie cenovej ponuky v zmysle prílohy č.1  Návrh na plnenie kritérií, rozpočet  
a podrobný rozpočet uchádzača    

3. Čestné vyhlásenie – podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní alebo údaj o zápise v registri partnerov verejného sektora     

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR) 
5. Zoznam subdodávateľov (ak relevantné) 

 

 Kritériami pre vyhodnotenie predložených ponúk budú   
 
„ Najnižšia cena“ 
 
Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou 
vrátane DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo svojej ponuke. Ceny 
v ponukách uvedú uchádzači v eurách. 
 

Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom: 
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie 
o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 
Miesto a lehota predkladania ponúk : 
Termín predkladania cenovej ponuky 21.5.2019 do  13.00 hod. 

- elektronickou poštou na adresu: richard.minedu1407vgmail.com 
- do podateľne Obecného úradu Mankovce, Mankovce 101, 951 92 Hosťovce 
- označenie ,,SÚŤAŽ – WIFI“ 

 
Vyhodnotenie ponúk : 
Bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk, Obecný úrad Mankovce, 
bez účasti uchádzačov. 
 

Ďalšie informácie obstarávateľa: 
 

 Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú 
odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú 
predmetom vyhodnocovania. 



 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto 
prieskumu trhu alebo zrušiť prieskum trhu, pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bol 
prieskum trhu vyhlásený. 

 Všetky výdavky, spojené s prípravou a podaním ponuky znáša uchádzač. 
 

Klauzula čestnosti 
 
Verejný obstarávateľ dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a 
uplatní primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. 
Verejný obstarávateľ neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek 
druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako 
nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny 
zaň alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. 
Verejný obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody 
akéhokoľvek druhu sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou. 

 
              S pozdravom 
 
V Mankovce, dňa 10.5.2019 
 
                                                                                                     .............................................                               
                                                                                                               Milan Vrábel 
                                                                                                                   starosta 
 
 
 
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie 
Príloha č.3 – Označenie verejných priestranstiev 


