
 
 
 

 

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 Obec Žirany 

Poštová adresa Obecný úrad č. 194 

Mesto Žirany 

PSČ 951 74 

IČO 00308706 

Kontaktná osoba Ing. Jozef Zsebi 

tel. č.  +421 903 203 979 

e. mail starosta@zirany.eu  

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

 
http://www.zirany.eu  

 
2. Názov zákazky:  
„Wifi Žirany“ 
 
3. Druh zákazky  
Tovary 
 
4. Stručný opis predmetu zákazky  

 
Minimálne technické požiadavky:  
-  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, 802.11r IEEE, 802.11k IEEE, 802.11v IEEE štandardov.  
- 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).  
- Jednotný SSID „WiFi pre Teba“, minimálna rýchlosť 30 Mbit/s na celú sieť. SW s možnosťou na     
   nastavovanie limitu na sťahovanie dát. Dodávateľ vybuduje komplet fungujúci systém s  
  horeuvedenými parametrami. 
 

Súčasťou dodávky bude:  

a) Projektová dokumentácia (schéma), ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych 
prvkov siete s IP adresným plánom, 
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b) Simulácia pokrytia priestoru, 
c) Meranie skutočného pokrytia, 
d) Technické listy aktívnych prvkov, 
e) Funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logo je súčasťou 

výzvy č. OPIl-2018/7/1-DOP, časť „lné dokumenty výzvy" č. 7), 
f) Konfigurácia wifi siete v súlade s nastavením. 

 

Prístupové body budú umiestnené :  

AP1. Obecný úrad  - 2x outdoor AP 
AP2. Športový areál – 2x outdoor AP 
AP3. Park pri sídlisku – 2x outdoor AP 
AP4. Námestie pri kostole – 3x outdoor AP 
 
Uchádzač musí garantovať záručnú dobu v trvaní 60 mesiacov.  
 

 
Realizácia zákazky bude pozostávať nielen z uvedených činností (uvedené množstvá, diely 
a pod. sú len informatívne) 
 

- 1ks  Centrálny rozvádzač 
- 1ks  Centrálny PoE Switch 
- 1ks  hlavný router 
- 9ks  RouterBoard pre Wifi zariadenie 
- 9ks outdoor wifi zariadenie 
- 9ks konzola pre Wifi 
- elektro materiál pre vybudovanie napájania 
- drobný inštalačný materiál, FTP káble, skrinky, chráničky, montážny materiál, SFP, PoE 

a pod.   
- ochrana pre Wifi zariadenia 
- montážne práce, vybudovanie trás, montáž a osadenie zariadení, zváranie a pod  
- práca s plošinou  
- konfiguračné práce, nastavenie a konfigurácia zariadenia 

 
 
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 CPV podľa slovníka 

32571000-6 Komunikačná infraštruktúra 

 
6. NUTS kód 
NUTS V - Obec Žirany 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 11 250,00 EUR bez DPH,  
PHZ pre 1ks externý AP bod: 1250,00 EUR bez DPH 
 
8. Miesto a termín dodania tovaru: 
Miesto dodania: Obec Žirany 
Lehota: do 3 mesiacov odo dňa doručenia objednávky 
  
 
9. Rozsah predmetu zákazky 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Konkrétne množstvá 
jednotlivých tovarov sú uvedené v prílohe.  
 



 
 
 

 
10. Rozdelenie predmetu zákazky 
Zákazka sa nedelí na časti. 
 
11. Možnosť predloženia variantných riešení 
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť 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 predložené v pôvodnom 
jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí 
pre uchádzačov, ktorí majú sídlo  v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť 
predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).  

 
1. V prípade zaslania ponuky emailom: 

Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom e-mailu tak, že dokumenty požadované v bode 
15-Obsah ponuky -  zašle ako podpísané scany originálu dokumentov z každého vždy po 
jednom (1) rovnopise. 
Uchádzač predkladá ponuku zaslaním dokumentov na e-mailovú adresu:  
starosta@zirany.eu 
 
a do predmetu e-mailu uvedie: 
„Wifi Žirany“ a „neotvárať“  

 
2. V prípade predloženia ponuky prostredníctvom pošty, osobne alebo kuriérom: 
 

Uchádzač predloží ponuku (doklady v zmysle bodu 15 - Obsah ponuky) na poštovú adresu:  
      
       Obec Žirany 
       Žirany č. 194  
       951 74 Žirany 
 

Uchádzač na obálku uvedie: 
„Wifi Žirany“ a „neotvárať“  
 
 

UPOZORNENIE: 
Uchádzač na obálku v prípade predloženia ponuky v listinnej podobe a doručené osobne 
vždy uvedie adresáta a odosielateľa.  

 
13. Lehota na predkladanie ponúk je:   
      02.10.2020 
 
14. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do: 
      31.12.2020 
 
15. Obsah ponuky  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v listinnej podobe: 
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok v zmysle bodu 17 - podpísanú prílohu č. 3 – Čestné 

vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) alebo doklad v zmysle bodu 17.1.2. 
- vyplnený a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísaný návrh na plnenie kritérií, ktorý 

tvorí prílohu č. 1, 
- 3x podpísanú Zmluvu s prílohami v zmysle prílohy č. 2 spolu s prílohami 
- podpísanú prílohu č. 4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov 
- špecifikácia technických parametrov ponúkaného tovaru a v prípade možnosti prospekty 

k ponúkaným zariadeniam obsahujúce technické špecifikácie, t.j. najmä, ale nielen: technické 
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listy, Datasheet-y a ďalšie dokumenty, z ktorých bude preukázané splnenie minimálnych 
technických požiadaviek na predmet zákazky 
 

 
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 predloženia 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 každého člena skupiny. 

 
17.     Podmienky účasti  

17.1  Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 
profesijného alebo obchodného registra.  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 
1 písm. e) a f) zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením: 

 
17.1.1. V zmysle § 32 ods. 1 písm. f): čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 3. 

 
Alebo: 
 
17.1.2. Uchádzač môže preukázať splnenie osobného postavenia v zmysle bodov 17.1.1 odkazom na 

zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO. Uchádzač uvedie odkaz (link) 
na zápis alebo fotokópiu výpisu zo zoznamu.   

 
V zmysle §32 ods. 1 písm. e):                                                                        

Verejný obstarávateľ overí oprávnenie uchádzača dodávať služby požadované v tejto výzve v  
Registri právnických osôb a podnikateľov 

 
 
Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. Požadované doklady uchádzač 
predloží v listinnej alebo elektronickej podobe podľa toho, akou formou ponuku predkladá.  

 
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa 
tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený.  
 
18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

  Najnižšia cena bez DPH 
  Najnižšia cena s DPH 
 Najlepšieho pomeru ceny a kvality /nákladov s použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä 

nákladov počas životného  
 

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:   
Lehota plnenia sú 3 (tri) mesiace odo dňa doručenia objednávky. Verejný obstarávateľ vystaví 
objednávku najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade, ak verejný 



 
 
 

 
obstarávateľ v tejto lehote objednávku nevystaví, je oprávnený písomným dodatkom túto lehotu predlžiť 
o max. 12 mesiacov a to aj opakovane, v celkovej maximálnej dĺžke 48 mesiacov. 
 
Odkladacia podmienka: 
Účinnosť platne uzatvorenej zmluvy uzatvorenej na základe tohto verejného obstarávania nadobudne 
až po schválení procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom pre výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP 
Wifi pre teba.   
       
V prípade, ak úspešný uchádzač nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy alebo pred podpisom zmluvy zo strany 
verejného obstarávateľa oznámi verejnému obstarávateľovi, že od zmluvy odstupuje, verejný 
obstarávateľ osloví na uzatvorenie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ďalší v poradí. Ak ani tento 
nepristúpi na uzatvorenie zmluvy, verejný obstarávateľ osloví v poradí ďalšieho uchádzača. Ak žiaden 
z uchádzačov nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy, verejný obstarávateľ postupuje v zmysle bodu 23 tejto 
výzvy.  
 
 
21. Vyhodnocovanie ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa bodu 17 tejto výzvy a vyhodnotí 

ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa bodu 4 tejto výzvy po vyhodnotení 

ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 18 tejto výzvy, a to u uchádzača, ktorý sa 

po vyhodnotení ponúk na základe kritéria umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 

uchádzača, alebo ak dôjde k vylúčeniu ponuky uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a ponuka z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky ďalšieho uchádzača v poradí tak, 

aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti 

a požiadavky na predmet zákazky za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov. 

 

Ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 
uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. 
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých 
chýb v písaní a počítaní. 
 
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z vyhodnocovania ponúk ak: 

-  ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky doklady v zmysle bodu 15 
-    uchádzač predložil variantné riešenie 
-  uchádzač nepredložil ponuku na celý predmet zákazky 
-  uchádzač ani po doručení žiadosti o doplnenie nezaslal verejnému obstarávateľovi chýbajúce 

doklady požadované v zmysle bodu  15 tejto výzvy 
- neoocenil všetky položky, resp. ocenil sumou „0“ 

 
 
22. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a po vyhodnotení 

ponuky uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil 

na prvom mieste v poradí, z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, vyhodnotí splnenie 

podmienok účasti týmto uchádzačom. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo 

zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov. 

 

Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 

Ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti. 

 
23. Zrušenie verejného obstarávania 
 
Verejný obstarávateľ je oprávnený zrušiť vyhlásený postup aj v prípade, ak: 



 
 
 

 
-  nebude doručená žiadna ponuka alebo bude doručená len jedna ponuka 
-  bude mať dôvodné podozrenie na porušenie zákona 
-  predložené ponuky nebudú napĺňať cieľ a požiadavky verejného obstarávateľa 
-  dôjde k zmene požiadaviek verejného obstarávateľa na zákazku, ktorá je odlišná od podmienok 

existujúcim v čase vyhlásenia tejto výzvy a pokračovanie tohto postupu za nezmenených 
podmienok by viedlo k neuskutočneniu predmetu zákazky.  

-  víťazná cena bude neprimerane vyššia ako je predpokladaná hodnota zákazky. 
-  úspešný uchádzač ani žiaden z ďalších uchádzačov neposkytnú potrebnú súčinnosť verejnému 

obstarávateľovi pri podpise zmluvy 
-  poskytovateľ dotácie rozhodne o zopakovaní obstarávania na rovnaký predmet alebo zruší 

pridelenie dotácie 
 

V prípade zrušenia postupu zadávania zákazky z dôvodu nepredloženia ani jednej ponuky môže 
verejný obstarávateľ osloviť hociktorý (jeden) subjekt so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na 
rovnaký predmet zákazky ako je predmet tejto výzvy. V prípade, ak cenová ponuka predložená 
osloveným subjektom nebude neprimerane vyššia od predpokladanej hodnoty zákazky, zadá verejným 
obstarávateľ tomuto subjektu zákazku, ktorá je predmetom tejto výzvy.  
 
24. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk :  24.9.2020 
 
 
25. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke : 24.9.2020 
 
 
26. 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: „Wifi Žirany“ 
 

Prílohy:  
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2: zmluva  s prílohami 
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) 
Príloha č. 4: Súhlas so spracovaním osobných údajov  
Príloha č. 5: Skic 
Príloha č. 6: Technická správa 
 
 
 
 
 

V Žiranoch, dňa: 24.9.2020    
 
 
 
 

....................................................... 
         Ing. Jozef Zsebi 

              starosta obce  

 


