
  Obec Korňa  023 21 Korňa č. 517 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

 

I. Základné informácie: 
 

1. Predmet zákazky  
 

WIFI4EU v obci Korňa 
 

2.  Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

Názov:  Obec Korňa 

Sídlo: Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 Korňa 

IČO: 00314064 

DIČ: 2020553062 

Zastúpený: Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce 

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Rapušáková 

Telefón: +421 917 120 193 

E-mail: janarapusakova@korna.sk 
 

Obec Korňa je verejným obstarávateľom podľa § 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. 
 

3. Použitý postup verejného obstarávateľa 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

4.  Opis predmetu 
 

Predmetom zákazky je vybudovanie siete bezplatných prístupových WiFi bodov v obci 

Korňa, zahŕňajúce montáž a inštaláciu. Vybudovanie WiFi prístupových bodov musí byť 

v kvalite a štandardoch, ktoré vyžadujú podmienky projektu Wifi4EU.  
 

Kombinácia vonkajších a vnútorných prístupových bodov: 9 vonkajších prístupových 

bodov a 2 vnútorné prístupové body. Optický kábel pre pripojenie vonkajších AP bodov 

bude vedený po stĺpoch verejného osvetlenia. 
 

Umiestnenie prístupových bodov: 

- Vnútorné prístupové body:   

1. budova OU chodba,  

2. budova OU - kultúrny dom 

- Vonkajšie prístupové body:   

1. autobusová zastávka Jendrísek,  

2. parkovisko Ropný prameň pri hlavnej ceste,  

3. autobusová zástavka Skotňa,  

4. autobusová zástavka Kríž,  
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5. areál TJ Kysučan Korňa,  

6. areál tribúna DZH Korňa 

7. autobusová zastávka ZŠ (na strane, kde je budova školy) 

8. priestor za mostom pri ZŠ v smere na Živčákovú 

9. priestranstvo pre OU 
 

Technické požiadavky pre zariadenia Wi-Fi siete: 
 

Zhotoviteľ pre každý prístupový bod musí zabezpečiť: 

- podporu pre súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie; 

- podporný cyklus nad 5 rokov; 

- priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov; 

- osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimálne pre všetky prístupové body 

každej siete WiFi4EU; 

- podporu IEEE 802.1x; 

- splnenie normy IEEE 802.11ac Wave I; 

- podporu IEEE 802.11r; 

- podporu IEEE 802.11k; 

- podporu IEEE 802.11v; 

- schopnosť zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu; 

- najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup); 

- spĺnenie certifikátu programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi 

Alliance). 
 

Podrobnejšie opis je uvedený v prílohe č. 4 Opis predmetu zákazky. 
 

CPV – Hlavný slovník: 

Hlavný predmet: 

32510000-1 Bezdrôtový telekomunikačný systém 

64227000-3 Integrované telekomunikačné služby 

45314000-1 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 

45314300-4 Inštalovanie kabeláže 

45314320-0 Inštalovanie počítačovej kabeláže 

45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 
 

do 20 842,90 Eur bez DPH 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
 

Predmet zákazky sa nedelí na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet 

zákazky. 
 

7. Lehota na predkladanie ponúk 
 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 31. 07. 2020 do 09:00 hod. 
 

8. Spôsob predloženia ponúk 
 

a) poštou alebo osobne: 
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Uchádzač predloží ponuku na adresu: Obec Korňa, Obecný úrad, Korňa 517,                

023 21 Korňa, v zalepenej obálke s označením: PONUKA NEOTVÁRAŤ!  a heslom: 

WIFI4EU v obci Korňa 
 

alebo 

b) elektronickou poštou: 

Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu: moravcik.ivo@gmail.com. Do predmetu                      

e-mailovej správy uvedie uchádzač: WIFI4EU v obci Korňa 
 

9. Obsah ponuky 
 

Ponuka musí obsahovať:  
 

a) Čestné vyhlásenie 
 

V čestnom vyhlásení uchádzač prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Zároveň v čestnom vyhlásení uvedie, že nie 

je v konflikte záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi a osobe poverenej 

zadávaním zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač vyplní 

prílohu č. 1 a) alebo b) tejto výzvy na predkladanie ponúk.  
 

Ak je uchádzačom fyzická osoba vyplní prílohu č. 1 a), ak je uchádzačom právnická 

osoba vyplní prílohu č. 1 b). 
 

b) Identifikačné údaje  
 

Identifikačné údaje uchádzača v minimálnom rozsahu: obchodný názov, sídlo, štatutárny 

zástupca, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie neplatca 

DPH), právna subjektivita, e-mail, tel. číslo. Vzor dokumentu je prílohou č. 2 tejto výzvy. 
 

c) Návrh cenovej ponuky uchádzača 
 

Uchádzač, ktorý je platca DPH uvedie cenu v členení: cena celkom bez DPH, DPH            

20%, cena celkom s DPH. Vzor dokumentu je v prílohe č. 3 a). 
 

Uchádzač, ktorý nie je platca DPH uvedie cenu celkom v EUR. Vzor dokumentu            

je v prílohe č. 3 b). 
 

Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením 

požadovaného predmetu zákazky. 
 

Technické požiadavky a charakteristiky uvedené v opise odvolávajúce sa na odkazy 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby, boli použité z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možné opísať 

dostatočne presne a zrozumiteľne iným spôsobom. 
 

Uchádzač môže ponúknuť ekvivalentné výrobky a špecifikácie, ak vo svojej ponuke 

preukáže, že ekvivalentné výrobky a špecifikácie, ktoré navrhuje sú rovnocenné a spĺňajú 

určené technické požiadavky verejného obstarávateľa. 
 

d) Doklad o oprávnení dodávať tovar 
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U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 

živnostenského registra. 
 

Uchádzač sa môže preukázať splnenie uvedenej podmienky účasti zápisom do zoznamu 

hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejného obstarávanie podľa                    

§ 152 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

10. Variantné riešenia 
 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 

11. Kritérium hodnotenia 
 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena stanovená uchádzačom               

v EUR vrátane DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky (resp. cena celkom          

v EUR pri neplatcovi DPH). 
 

12. Použitie elektronickej aukcie 
 

Elektronická aukcia sa nepoužije. 
 

13. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania 
 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom: 
 

Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou ponuky.  

Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného 

vzorca: 
 

                    najnižšia cena uchádzača 

Počet bodov     =  ––––––––––––––––––––––––––   x   100 

                    cena hodnoteného uchádzača 
 

                                                             (výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta).  

 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet     

100 bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov 

zostupne. 
 

Ponuka bude zaradená do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá 

všetkým určeným podmienkam v tejto výzve a bude doručená v lehote na predloženie 

ponúk. 
 

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky   

e-mailom. 
 

14. Obchodné podmienky 
 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom zmluvu  
 

V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne 

uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu                         

s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí. 
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Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke verejného 

obstarávateľa. 
 

15. Financovanie predmetu zákazky 
 

Zákazka bude spolufinancovaná z projektu Európskej únie v rámci výzvy Wifi4EU na 

základe dohody o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) – WiFi4EU č. 

INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/030514-038230 vo výške 15 000 Eur a z vlastných 

prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných  

dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným  

vo výzve na predkladanie ponúk, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, 

- ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, 

ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky. 
 

II. Súťažné podklady 
 

Verejný obstarávateľ pre vypracovanie ponuky predkladá tieto súťažné podklady na 

vypracovanie ponuky: 

 

Príloha č. 1 a) Čestné vyhlásenie (FO) 

Príloha č. 1 b) Čestné vyhlásenie (PO) 

Príloha č. 2  Identifikačné údaje 

Príloha č. 3 a)  Návrh cenovej ponuky - platca DPH 

Príloha č. 3 b) Návrh cenovej ponuky - neplatca DPH 

Príloha č. 4  Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 5  Návrh zmluvy 

 

Korňa, dňa 23. 07. 2020 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Marianna Bebčáková 

                       starostka obce 


