Výzva na súťaž
Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre:
zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
iné: .............................................................................................................
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov?

ÁNO

NIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obchodné meno / Názov
Poštová adresa
Mesto
PSČ
IČO
Kontaktná osoba
tel. č.

Obec Malá nad Hronom
Malá nad Hronom č. 2
Malá nad Hronom
943 65
00309079
Ing. Rita Pásztorová
+421 918 349 837

e. mail
adresa hlavnej stránky verejného
obstarávateľa /URL/

obecmalanadhronom@gmail.com
http://www.malanadhronom.sk

2. Názov zákazky:
Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad Hronom
3. Druh zákazky
Tovary
4. Stručný opis predmetu zákazky
Minimálne technické poţiadavky:
- Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh.
- Ţivotný cyklus pouţitých produktov vyšší ako 5 rokov.
- Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov.
- Moţnosť centrálneho manaţmentu 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, 802.11r IEEE, 802.11k IEEE, 802.11v IEEE štandardov.
- Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych uţívateľov bez zníţenia kvality sluţby. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output).
- Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).
- Prevádzková teplota minimálne od -40 °C do 70 °C.

- Jednotný SSID „WiFi pre Teba“, minimálna rýchlosť 30 Mbit/s na celú sieť. SW s moţnosťou na
nastavovanie limitu na sťahovanie dát. Dodávateľ vybuduje komplet fungujúci systém s
horeuvedenými parametrami.
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.
Prístupové body budú umiestnené :
1. Športové ihrisko – 1x externý AP
2. Kultúrny dom – 1x externý AP, 1x interný AP
3. Obecný úrad - 1x externý AP, 1x interný AP
4. Materská škola – 1x interný AP
5. Obecná kniţnica – 1x interný AP
6. Potočná ulica – 2x externý AP
7. Námestie pri COOP Jednota – 1x externý AP
Presná špecifikácia s mnoţstvami jednotlivých prvkov je uvedená v prílohe č. 1.
V prípade, ak sa vo výzve alebo jej prílohách uvádza konkrétny typ výrobku, postup alebo
názov spoločnosti, sú uvádzané len ako príklad a verejný obstarávateľ netrvá na predložení
uvedených tovarov. Uchádzač v takomto prípade prekladá ekvivalent výrobku, ktorý spĺňa
minimálne technické parametre takto konkrétne uvedeného produktu.
5. Spoločný slovník obstarávania
Predmet zákazky
32571000-6

CPV podľa slovníka
Komunikačná infraštruktúra

6. NUTS kód
NUTS V - Obec Malá nad Hronom
7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
14 892,00 EUR
8. Miesto a termín dodania tovaru:
Miesto dodania: Obec Malá nad Hronom
Lehota: do 3 mesiacov odo dňa doručenia objednávky

9. Rozsah predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ vyţaduje predloţiť ponuku na celý predmet zákazky. Konkrétne mnoţstvá
jednotlivých tovarov sú uvedené v prílohe.
10. Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka sa nedelí na časti.

11. Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ neumoţňuje záujemcom predloţiť variantné riešenia.

12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
e-mailom
poštou
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku
(t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo
verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predloţené v
pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preloţené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského
jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike). V takomto prípade
doklady môţu byť predloţené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).
- Uchádzač predloţí ponuku na poštovú adresu: Obec Malá nad Hronom, Malá nad Hronom
č. 2, 943 65 Malá nad Hronom
- Na obálku je potrebné uviesť: „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad Hronom“
a
„Neotvárať“.
13. Lehota na predkladanie ponúk je:
22.02.2019 do 12:00 hod
14. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do:
31.08.2019

15. Obsah ponuky
Ponuka predloţená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v listinnej podobe:
- doklad o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky; (fotokópia)
- vyplnený a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísaný návrh na plnenie kritérií, ktorý
tvorí prílohu č. 1,
- Ocenený zoznam položiek v zmysle prílohy č. 2
16. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Skupina dodávateľov, ktorá sa zúčastní na verejnom obstarávaní, nemusí vytvoriť právne vzťahy
do lehoty predloţenia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť
splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v procese
verejného obstarávania s verejným obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a
konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo
osobami oprávnenými konať v danej veci za kaţdého člena skupiny.
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najniţšia cena bez DPH
Najniţšia cena s DPH
Najlepšieho pomeru ceny a kvality /nákladov s pouţitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä
nákladov počas ţivotného
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre
požadovaný predmet zákazky.

19. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:
Objednávka
Zmluva
Rámcová dohoda
Iné
20. Trvanie zmluvy v mesiacoch:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Lehota plnenia sú 3 (tri) mesiace odo dňa doručenia objednávky.
Odkladacia podmienka:
Verejný obstarávateľ pristúpi k zverejneniu platne uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom aţ na
základe
úspešnosti
projektu
predloţeného
verejným
obstarávateľom
v rámci
výzvy:
č. OPII-2018/7/1-DOP Wifi pre teba.
21. Ďalšie informácie
Zákazka je financovaná z finančných prostriedkov verejného obstarávania a z operačného programu
Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP s názvom
„Wifi pre Teba“ a realizácie projektu: „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad Hronom“.

Prílohy:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Neocenený zoznam poloţiek
Príloha č. 3: Skic – 3 dokumenty

V Nových Zámkoch, dňa: 12.02.2019

.......................................................
Mgr. Karin Pénzešová, v.r.
osoba poverená obstarávaním.

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria

Identifikačné údaje uchádzača:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:

Predmet kritéria
Celková cena bez DPH Výška DPH 20% Celková cena s DPH
Celková cena za vykonané
práce v zmysle výkazu výmer

V...........................Dňa:

.............................................
(meno, podpis, pečiatka osoby oprávnenej
konať za uchádzača

Príloha č. 2 – samostatná príloha
Príloha č. 3 – samostatná príloha

