OBEC LIESKOVEC, Lieskovec 122, 067 45
Projekt Wifi 4EU financovaný z Európskej únie
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka 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 „zákon o verejnom obstarávaní“)
Obec Lieskovec, ako obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) prostredníctvom tejto výzvy realizuje verejné obstarávanie podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
„WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“
A./ Predpokladaná hodnota zákazky : 12 374,33 €
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s
ustanoveniami § 6 zákona o verejnom obstarávaní.
1. Identifikácia obstarávateľa: Obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
2.
3.
4.
5.
6.

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:
Názov organizácie:
Obec Lieskovec
Zastúpený :
Marta Salanciová- starostka
Sídlo organizácie:
Obecný úrad Lieskovec 122,
067 45
Telefón:
057 / 7781 142,
e-mail:
obexlies@gmail.com
Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obecný úrad Lieskovec 122, 067 45
Email: dgajdosova@centrum.sk

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. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi
pripojením bude zhotovenie – 12 prístupových bodov (9 externých a 3 interné) zahrňujúcich
potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi
sieť musí poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps
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bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce Lieskovec. Prístupové body budú
umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
l. Budova kultúrneho domu, Lieskovec 122, 067 45 /parcelné číslo 157/1 k.ú. Lieskovec,
vlastník – obec Lieskovec/ 1 externý prístupový bod, 2 interné prístupové body
2. Hasičská zbrojnica Lieskovec 122 067 45 /parcelné číslo 157/4 k.ú. Lieskovec, vlastník
– obec Lieskovec/ 1 externý prístupový bod,
3. Ihrisko a šatne, Lieskovec 175, 067 45 /parcelné číslo 2358/1, 2358/3 k-ú. Lieskovec,
vlastník – obec Lieskovec/ 1 externý prístupový bod, 1 interný prístupový bod,
4. Autobusová zastávka /potraviny/ /parc.číslo 161/4 k.ú. Lieskovec, vlastník –
Lieskovec/ 1 externý prístupový bod,
5. Budova materskej školy s.č. 123, 067 45 /parc. č. 341 k-ú. Lieskovec, vlastník –
Lieskovec/ 1 externý prístupový bod,
6. Dom nádeje , Lieskovec 109, 067 45 /parc.č. 13/3 k-ú. Lieskovec, vlastník –
Lieskovec/ 1 externý prístupový bod,
7. Verejné priestranstvo pri s.č. 68, /parc. č. 374/1 k-ú. Lieskovec, vlastník –
Lieskovec/ 1 externý prístupový bod,
8. Verejné priestranstvo pri s.č. 126, /parc. č. 276 k-ú. Lieskovec, vlastník –
Lieskovec/ 1 externý prístupový bod,
9. Verejné priestranstvo pri s.č.118, /parc. č. 1749 k-ú. Lieskovec, vlastník –
Lieskovec/ 1 externý prístupový bod,

obec
obec
obec
obec
obec
obec

Každý prístupový bod, ktorý bude umiestnený na uvedených verejných priestranstvách
a budovách musí spĺňať minimálne nasledujúce technické parametre:
podporuje súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie;
má podporný cyklus nad 5 rokov;
má priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov;
má osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimálne pre všetky prístupové
body každej siete WiFi4EU;
podporuje IEEE 802.1x;
spĺňa normu IEEE 802.11ac Wave I;
podporuje IEEE 802.11r;
podporuje IEEE 802.11k;
podporuje IEEE 802.11v;
je schopný zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu;
má najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup);
spĺňa certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi
Alliance).
Hlavný kód CPV: 32571000-6 Komunikačná infraštruktúra, 64227000-3 Integrované
telekomunikačné služby, 45314000-1 – Inštalovanie telekom. zariadení;
Obec Lieskovec, uzavrela s inštitúciou Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)
(ďalej len „agentúra“) na základe právomocí, ktoré na ňu preniesla Európska komisia (ďalej
len „Komisia“), zastúpená na účely podpísania dohody na jednej strane, dohodu o grante:
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DOHODA O GRANTE V RÁMCI NÁSTROJA NA PREPÁJANIE EURÓPY (NPE) –
WiFi4EU. Číslo dohody: INEA/CEF/ WiFi4EU/3-2019/013259-017078.
Pri vykonávaní akcie musí príjemca (verejný obstarávateľ) vybrať spoločnosť na inštaláciu
Wi-Fi ako dodávateľa v zmysle článku II.9. predmetnej dohody. Spoločnosť na inštaláciu
Wi-Fi sa musí zaregistrovať na portáli WiFi4EU na adrese https://www.wifi4eu.eu/.
Príjemca sa zaväzuje previesť záväzky vyplývajúce z uvedenej dohody na spoločnosť na
inštaláciu Wi- Fi. Príjemca musí najmä zabezpečiť, aby sa aj na spoločnosť na inštaláciu
Wi-Fi okrem článku II.9.4 predmetnej dohody vzťahovali aj tieto podmienky:
a)povinnosť dodržiavať technické požiadavky uvedené v prílohe I;
b)povinnosť predložiť vyhlásenie a dodatočné informácie uvedené v článku 4.1 písm. a)
Za účelom vyššie uvedeného predkladáme aj vyššie uvedenú dohodu ako Prílohu č.3 tejto
výzvy, nakoľko obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv aj na uchádzačov a je nutné aby sa
s touto dohodou oboznámili. Plnenie tejto zákazky musí byť v súlade s ustanoveniami tejto
dohody.
Podrobné vymedzenie technických špecifikácií predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 -Opis
predmetu zákazky v Prílohe č.2 – výkaz výmer a v Prílohe č. 3 – Grantová dohoda je
kompletný obsah o podmienkach získaného grantu.
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný
obstarávateľ prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením, resp. lepším funkčným a
výkonnostným technickým riešením.
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.12.2021
1. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Obec Lieskovec, 067 45
2. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najneskôr do lehoty viazanosti ponúk.
Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. Forma vzniku
záväzku:
Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie Zmluvu o dielo; ( Zmluvu predloží
úspešný uchádzač a musí obsahovať podmienky nižšie uvedené);
Podmienky verejného obstarávateľa, ktoré budú zakomponované do zmluvy a sú pre
uchádzača záväzné a nemenné:
- Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na
doručenie správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí a umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených
osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych
aktov EÚ a v zmysle DOHODA O GRANTE V RÁMCI NÁSTROJA NA PREPÁJANIE
EURÓPY (NPE) – WiFi4EU. Číslo dohody: INEA/CEF/ WiFi4EU/3-2019/013259-017078.
- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
zmluva nadobudne v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia, ale zároveň účinnosť zmluvy je podmienená odkladacou
podmienkou, ktorou je schválenie zákazky v rámci kontroly dokumentácie z procesu
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predmetného verejného obstarávania zo strany poskytovateľa t.j. doručenie správy z
kontroly objednávateľovi, ktorou sa schváli predmetné verejné obstarávanie. Zmluva bude
uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
3.Termín dodania: termín dodania do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy
4. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z grantu „WiFi4EU Podpora internetového
pripojenia v miestnych spoločenstvách“. Úhrada zákazky bude realizovaná formou
bezhotovostného platobného styku. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu
obstarávania preddavok. Cena bude objednávateľom uhradená podľa bodu 4.2 Dohody o
grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) – WiFi4EU.
Citujeme z predmetnej dohody:
„4.2. Agentúra má po prijatí vyhlásení a doplňujúcich informácií uvedených v článku 4.1
maximálne 60 dní na overenie fungovania siete(-í) WiFi4EU a na uhradenie platby
zostatku spoločnosti na inštaláciu Wi-Fi.
Platba sa uhradí iba pri splnení týchto podmienok:
i) na sieť WiFi4EU sa pripojilo najmenej 10 používateľov;
ii) značka WiFi4EU je vhodne umiestnená na portáli na prihlásenie.
Po splnení vyššie uvedených podmienok dostane príjemca potvrdzujúce oznámenie a
agentúra uhradí platbu spoločnosti na inštaláciu Wi-Fi. Uvedenými platobnými
podmienkami nie je dotknuté právo agentúry kontrolovať súlad zariadení Wi-Fi s
technickými špecifikáciami uvedenými v prílohe I prostredníctvom auditov ex post.“
Prípadný rozdiel medzi celkovou cenou za predmet zákazky a hodnotou poukážky uhradí
ver. obstarávateľ na základe faktúry zhotoviteľovi v termíne 14 dní odo dňa jej vystavenia.
Náklady na internetové služby (poskytovateľa internetu) nie sú predmetom zákazky.
Podmienky pre zhotoviteľov sú zverejnené na stránke www.wifi4eu.eu.
5.Podmienky účasti:
5.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do profesijného alebo obchodného registra:
5.2. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov
voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
5.3. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli
www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre
verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné
obstarávanie.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté.
Splnenie podmienok účasti § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona skúma verejný obstarávateľ
z dostupných verejných zdrojov. Uvedenú podmienku § 40 ods. 6 písm. f) zákona skúma
verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania.
Za nesplnenie vyššie uvedených podmienok bude uchádzač z obstarávania vylúčený!
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6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za dodanie
tovaru musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto
skutočnosť.
7. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):

4.11. 2020 vrátane
8. Miesto na predloženie ponúk:
8.1. Osobné doručenie – v pracovnej dobe na Obec Lieskovec, Obecný úrad Lieskovec 122,
067 45
8.2. Poštou : - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 8.1
8.3. Prostredníctvom elektronickej pošty: Zaslať na e-mail: dgajdosova@ centrum.sk
Obálka cenovej ponuky pri osobnom alebo poštovom doručení musí obsahovať identifikáciu
predkladateľa ponuky ( obch. meno a sídlo) a označenie „Heslo – Wifi – neotvárať“, V
prípade zaslanie e-mailu - predmet označený ako – „Wifi “
Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve
Otváranie ponúk: dňa 5.11.2020 , Lieskovec -neverejné
Lehota viazanosti ponúk: 12/2020
9. Ponuka musí obsahovať:

9.1 Prílohu č.,2,4,5,6, -podpísané uchádzačom!
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom mailu 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.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ďalej
zaradená do hodnotiaceho procesu.
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.
Povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť
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Uchádzač berie na vedomie , že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka bude
sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa.
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 došlo,
bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže
požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby
elektronickou poštou na adrese: dgajdosova@centrum.sk.
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom
najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným
uchádzačom, ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie
princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou,
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné
materiály a pri dodržaní technických parametrov navrhovaného zariadenia a materiálov.
Uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých ekvivalentných riešení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani
jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá
požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za
ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať alebo, ak bude
predložená iba jedna ponuka.
Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude
vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy.
Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese verejného
obstarávania. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom (elektronicky, poštou, príp.
osobne) odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové
dodávky / tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod.. Všetky
materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp.
musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy,
týkajúce
sa sociálnych hľadísk – uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom
obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaviaže, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky
počas doby plnenia zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu
predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VUC)
10.DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
10.1. 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.
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10.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
10.3. 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.
11. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Slovenský jazyk
Prílohy:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Prílohe č.2 – výkaz výmer / povinná príloha ponuky/
Prílohe č. 3 – Grantová dohoda je kompletný obsah o podmienkach získaného grantu.
Prílohe č.4 – Cenová ponuka-návrh uchádzača / povinná príloha ponuky/
Prílohe č. 5 – Vyhlásenie uchádzača / povinná príloha ponuky/
Prílohe č.6 – Súhlas so spracovaním osobných údajov / povinná príloha ponuky/

Ponuka uchádzača musí obsahovať povinné prílohy podpísané a opečiatkované;

Lieskovec, 13.10.2020

Marta Salanciová , starostka
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