
Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu 

 

pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň pre určenie úspešného uchádzača 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky je určená prednostne na určenie predpokladanej hodnoty 

zákazky v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Ak sa na základe 

vyhodnotenia doručených ponúk preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky zodpovedá finančnému 

limitu pre zákazku s nízkou hodnotou a zároveň je nižšia alebo rovná ako 50 000 € bez DPH, verejný 

obstarávateľ využije získané informácie v rámci tohto prieskumu trhu pre postup zadávania zákazky 

podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a pre výber úspešného uchádzača 

 

1. Verejný obstarávateľ  

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Americká trieda 15 

040 13 Košice 

IČO 00691071 

Kontaktná osoba pre technické záležitosti: PhDr. Jaroslav Žďára 

tel. č.: +421 944 973 072 

e-mail: zdara@tahanovce.sk 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Andrea Levická 

Tel. č.: 055/6360430 

e-mail: levicka@tahanovce.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.tahanovce.net 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  

„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov a poskytnutia internetového pripojenia na verejných 

priestranstvách v rámci mestskej časti.“  

4. Druh zákazky: 

Zákazka na poskytnutie tovarov a služby. 

 

5. Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov mestskej 

časti prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov (AP) 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 dodanie tovarov – 7 externých prístupových 

bodov a 1 interného prístupového bodu zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou 

a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a 

poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým 

občanom a návštevníkom mestskej časti.  

Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:  

Interné AP: 

1. Kultúrne stredisko mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Budapeštianska 30, Košice 

Externé AP: 

1. Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 2, Košice  

2. Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 16, Košice  
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3. Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 18, Košice  

4. Predsadená občianska vybavenosť („pasáž“) na Budapeštianskej ulici 32, Košice  

5. Park na Americkej triede, Košice 

6.,7. Športový areál na Bruselskej ulici (Skatepark), Košice (2 ks) 

 

Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať 

minimálne nasledujúce technické parametre:  

1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh, 

2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov, 

3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov, 

4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of 

management), 

5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom, 

6. Podpora 802.1x IEEE štandardu, 

7. Podpora 802.11r IEEE štandardu, 

8. Podpora 802.11k IEEE štandardu, 

9. Podpora 802.11v IEEE štandardu, 

10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby, 

11. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output), 

12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program). 

Súčasťou zákazky je aj poskytnutie služby – internetového pripojenia pre vyššie uvedené WiFi 

prístupové body / WiFi sieť so zabezpečením minimálnej rýchlosti sťahovania 30 Mbps s možnosťou 

obslúžiť naraz minimálne 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby, a to počas doby 5 rokov 

od pripojenia Wifi siete vrátane správy systému, servisnej a technickej podpory. 

Výkopové práce pre vedenie dátovej siete k AP v lokalite Park na Americkej triede zabezpečí verejný 

obstarávateľ v koordinácii s úspešným uchádzačom. 

Sumár aktivít a výstupov 

1. 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 (logo 

je súčasťou výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7) vrátane položkovitého 

rozpočtu. 

2. Technické riešenie na poskytnutie služby – internetového pripojenia s minimálnou rýchlosťou 

sťahovania 30 Mbps, kompatibilného s dodávaným hardwarom vrátane správy systému, servisnej a 

technickej podpory  a rozpočtu. 

 

6. Spoločný slovník obstarávania: 

32571000-6 Komunikačná infraštruktúra 

72400000-4 Internetové služby 

 

7. NUTS kód  

SK0422599875 

 

8. Hlavné miesto dodania tovaru a poskytnutia služieb:  

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená v eurách bez DPH na základe cenových ponúk 

doručených v rámci tohto prieskumu trhu v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní 
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10. Celkový rozsah predmetu zákazky:  

Dodanie a montáž bezdrôtových prístupových bodov: maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy po zverejnení. 

Poskytovanie služby – internetového pripojenia po dobu 5 rokov odo dňa vybudovania Wifi pripojenia. 

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 

11. Výsledok verejného obstarávania : 

Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov a poskytnutí služieb podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona                    

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Na základe faktúry dodávateľa. 

Predmet zákazky bude v časti vybudovanie bezplatného Wifi pripojenia (zriadenie, osadenie a 

pripojenie WiFi prístupových bodov ) spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program 

Integrovaná infraštruktúra. V časti zákazky poskytnutie služby – internetové pripojenie bude 

financovaný výlučne z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.   

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky.  

 

Maximálne finančné limity pre dodávku prístupových sú určené na základe technických parametrov 

stanovených Európskou komisiou v rámci iniciatívy WiFi4EU a schválenej štúdie uskutočniteľnosti na 

projekt „Wifi pre Teba“ nasledovne: 

1 externý AP – 1500,00 € s DPH   

1 interný AP – 1000,00 € s DPH 

V cene sú zahrnuté všetky náklady, ktoré sú nevyhnutné k obstaraniu HW, SW, licencií, k inštalácií 

a konfigurácii externého, resp. interného AP. Neoprávnenými výdavkami sú všetky výdavky slúžiace 

na prevádzku počas doby udržateľnosti projektu. 

 

Cenová ponuka za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku v členení - ponuka na dodávku AP, ponuka na 

poskytnutie internetového pripojenia a ponuka na celý predmet zákazky. Ak je uchádzač platcom DPH 

uvedie ponuku bez DPH, DPH a celkovú cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na 

túto skutočnosť  verejného obstarávateľa vo svojej ponuke.  

 

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky určená na základe tohto prieskumu trhu bude zodpovedať 

finančnému limitu zákazy s nízkou hodnotou a jej výška nepresahuje 50 000 € bez DPH, verejný 

obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti 

a požiadavky uvedené v tejto výzve a s daným postupom výberu zmluvného partnera vyjadrili 

jednoznačný súhlas v Prílohe č. 1.  

 

14. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov  

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. 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. 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 

02.03.2021 do 14:00 hod. 

 

16. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: mutah@tahanovce.sk 

Predmet správy označiť „WIFI pre Teba – ponuka“ 
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17. Ponuka musí obsahovať:  

1. Cenovú ponuku v súlade s prílohou č.1 tejto výzvy 

2. Položkovitý rozpočet  

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)  

4. Zoznam subdodávateľov (ak relevantné) 

18. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom 

elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

 

Úspešný uchádzač predloží Test splnenia technických parametrov (TSTP) v rámci "Wifi pre Teba",  

Technické listy aktívnych prvkov (datasheet), čím deklaruje splnenie všetkých požiadaviek na ním 

dodávaný hardware a Podrobný popis prístupových bodov s väzbou na finančné limity. Uvedené 

dokumenty budú tvoriť prílohu zmluvy. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak 

výsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky neumožňujú 

financovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný. 

Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý 

člen skupiny samostatne. 

Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 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. 

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. 

 

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

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.  

2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 

predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  

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. 

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 

Slovenský jazyk, český jazyk 

 

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: 

Áno  

 

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

11. 2. 2021 
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22. Prílohy: 

1. Cenová ponuka 

2. Umiestnenie AP – situácia 

3. Návrh zmluvy 

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

 

 

 

V Košiciach 10. 2. 2021      Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

                  starosta 

 

 


