
Výzva na predloženie ponuky 

 
I. Všeobecné informácie. 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

 

Názov organizácie:  Obec Zámutov 
Sídlo organizácie:  Obecný úrad Zámutov 434, 094 15 

IČO:    00332968 
Zastúpený:   Stanislav Duda, starosta obce 
Kontaktné miesto:  Zámutov 434 

Kontaktná osoba:  Marek Višňovský 
Telefón:   0905 249 874, 057/4496301 
E-mail:    zamutov@zamutov.sk 

 

2. Postup verejného obstarávania. 
 

Postup podľa § 117, zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Predpokladaná hodnota zákazky:  12500 bez DPH 
15000€ s DPH 

 

II. Opis predmetu zákazky. 
1. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky.  

 
Názov:  Projekt WIFI4EU – 12 prístupových bodov pre bezplatné WIFI pripojenie na 
verejných miestach 

CPV:  45314000-1, 45317000-2, 45314300-4, 45314310-7, 45314320-0, 45315100-9 
Druh:  služby 

 

2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky.  
 

Predmetom zákazky je realizácia wifi siete cez program WiFi4EU, 

 

 inštalácia 6 ks vonkajších prístupových bodov 

  inštalácia 6 ks vnútorných prístupových bodov  

 stavebné práce a úpravy pri výstavbe (prierazy stien, lištovanie a pod)  
  zapojenie elektroinštalácie a dátovej kabeláže  

 dátové prepojenie prístupových bodov na obecný úrad (konfigurácia existujúcich aktívnych prvkov) 

 oživenie, konfigurácia, pripojenie do siete internet a test požadovaných parametrov prístupových 
bodov 

 
 

3. Technická špecifikácia predmetu zákazky:  Popísané v prílohe č.1 

 

Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných 
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky  

 
 Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať 

rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.  
 
 Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej 

ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením 
obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.  
 

 Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak 
uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke.  
 

Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.  
 
4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí 

predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  



III.  Obchodné a zmluvné podmienky. 

 
1. Všeobecná charakteristika zmluvných podmienok.  

 

Miesto dodania  Obec Zámutov 
Lehota dodania dohodou 
Spôsob platby  prevodom 
Splatnosť  30 dní 
Záručná doba 2 roky 

 

Výsledkom verejného obstarávania bude: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka 
Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného 

predmetu zákazky (ďalej len ZoD). Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných 
strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému 

uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po 
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného 
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia 

procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na 
doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného 

finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie. 
 
Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.  
 

IV. Súťažné podmienky 
 

Kritérium: Najnižšia celková cena za predmet zákazky  

Spôsob hodnotenia: Hodnotí sa cena vrátane DPH uvedená v ponuke uchádzača. 

Určenie úspešného uchádzača: Úspešný bude uchádzač s najnižšou celkovou cenou. 

Podmienky účasti: 
•Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o 
oprávnení uskutočňovať požadované práce 

 
Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 

V. Miesto a lehota na predloženie ponuky 
Miesto predloženia ponuky:  osobne alebo poštou: Obecný úrad Zámutov 434, 094 15,  

mailom: zamutov@zamutov.sk 

Lehota na predloženie ponuky   Do 10 dní od doručenia výzvy 
 
 

VI. Lehota viazanosti 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do: 31.12.2019 
 

V Zámutove, dňa 17.6.2019      
         Stanislav Duda, starosta obce 

 

 
 
Prílohy:  

č. 1 Technická špecifikácia zákazky  
č. 2 Výkaz výmer 
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