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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY  

PRE ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov:  Obec Rimavská Baňa 

Sídlo: Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa  

IČO: 00319015 

DIČ: 2021230387 

IBAN: SK66 5200 0000 0000 1345 0828 

zastúpenie: Mgr. Elena Polóniová, starostka 

E-mail: starostka@obecrimavskabana.sk        

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Mgr. Elena Polóniová, telefón +421 907 256 171 

 

Osoba poverená realizovaním verejného obstarávania:  

Ing. Jana Oravcová, telefón +421 911 695 293,  

e-mail: obec@obecrimavskabana.sk   

 

2. Názov zákazky  

WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v Rimavskej Bani 

 

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky, minimálne požiadavky 

na   predmet zákazky 

Wifi4EU poskytovanie kvalitného prístupu k internetu miestnym obyvateľom a 

návštevníkom v centrách miestneho verejného života obce Rimavská Baňa. 

 

Poskytovanie bezplatného WIFI prístupu vo vonkajších a vnútorných prístupových bodov 

v rámci projektu „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách“.  

Miesto dodania predmetu zákazky: Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, 

intravilán obce Rimavská Baňa 

 

mailto:obec@obecrimavskabana.sk
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Predmetom zákazky je vybudovanie a dodanie diela v súlade s podmienkami uvedenými 

v Dohode o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) s názvom „WiFi4EU 

Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ dohoda č. 

INEA/CEF/WiFiEU/3-2019/012803-016495 podľa opisu  a jej príloh. 

Lokality s umiestnením 10 vonkajších prístupových bodov: 

1. Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča, budova ZŠ, Fľakova 8/5 

2. Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča, budova MŠ, Fľakova 6/1 

3. Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168 

4. Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168 

5. Komunitné centrum. Železničná 107/1 

6. Komunitné centrum, Železničná 107/1 

7. Kultúrny dom, Hlavná 36/1 

8. Hasičská zbrojnica, Strana 154/2 

9. Futbalové ihrisko, Fľakova 35/2 

10. Dom smútku (cintorín), Fľakova 198/34 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že každý prístupový bod: 

 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). 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 

12500 Eur bez DPH 

 

5. Trvanie zmluvy, alebo lehota na dodanie predmetu zákazky 

Víťazný uchádzač zrealizuje predmet zákazky najneskôr do 31.10.2020. 

 

6. Financovanie zákazky 

 Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky. 

 V zmysle dohody o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE)-WiFi4EU, 

dohoda č. INEA/CEF/WiFiEU/3-2019/012803-016495 
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7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali 

potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými 

prácami, ktoré majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných 

požiadaviek verejného obstarávateľa. Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu 

zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v 

bode 1. tejto výzvy. 

 

8. Komplexnosť dodávky – rozdelenie na časti 

Verejný obstarávateľ požaduje dodať celý predmet zákazky, neumožňuje deliť na časti. 

9. Podmienky účasti 

Obec neuzatvorí zmluvu s takým uchádzačom: 

 ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa ustanovení §32 

odsek 1 písmená e), f) zákona o verejnom obstarávaní, 

 u ktorého existuje dôvod na vylúčenie z verejného obstarávania podľa ustanovení 

§40 odsek 6 písmeno f) zákona o verejnom obstarávaní za súčasného dodržania 

ustanovení §11 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

10. Obsah cenovej ponuky a povinné prílohy k cenovej ponuke 

Cenová ponuka musí obsahovať:  

 vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve. 

Ponuka má obsahovať individuálnu kalkuláciu predmetu zákazky. Cena za zákazku musí 

byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť 

maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady potrebné na realizáciu 

zákazky, vrátane nákladov na dodávku premetu zákazky na miesto určenia, montáže 

zariadení a vybudovanie infraštruktúry potrebnej k bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 

zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi 

túto skutočnosť. 

S cenovou ponukou je potrebné predložiť aj: 

 doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky,  

 čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu.  

Všetky doklady v ponuke budú predložené ako originály (1 vyhotovenie) alebo úradne 

overené kópie (1 vyhotovenie) resp. sken v prípade predloženia ponuky elektronicky 

emailom. Doklady vystavené uchádzačom budú podpísané  štatutárnym orgánom uchádzača 

alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a  opatrené pečiatkou (ak sa používa). 

V prípade predloženia dokladov elektronicky vyzve verejný obstarávateľ víťazného 

uchádzača na predloženie originálnych dokumentov. 
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11. Predkladanie cenových ponúk 

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne na adresu obce, ponuka musí byť vložená 

v nepriehľadnom obale, na ktorom je z vonkajšej strany uvedené obchodné meno a sídlo 

alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí byť označený textom: „Cenová ponuka  - 

WiFI4EU - Neotvárať“. Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 

sa vráti záujemcovi neotvorená. 

Adresa doručenia: Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa 

V prípade doručenia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 

naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha 

elektronickej pošty: obec@obecrimavskabana.sk. V predmete správy uvedie uchádzač 

text: „WiFI4EU“.  

Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v 

elektronickej forme. 

 

12. Lehota na predkladanie cenových ponúk 

 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť do: 14.08.2020, do 10:00 hodiny.  

 

13. Lehota viazanosti cenových ponúk 

 

13.09.2020 

 

14. Kritériá na vyhodnocovanie cenových ponúk 

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena celkom v EUR s DPH. 

Na predmet zákazky nebude použitá elektronická aukcia 

 

15. Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk  

Termín vyhodnotenia je 14.8.2020 o 11:00 hodine.  

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritérií stanovených  na vyhodnotenie ponúk. Úspešná 

bude ponuka na prvom mieste v poradí. 

 

16. Ďalšie informácie 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná na e-mailové adresy uchádzačov.  

Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 31.08.2020. 

 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky. 

 

Rimavská Baňa dňa 07.08.2020 

Mgr. Elena Polóniová, starostka, v.r. 

 

Príloha č. 1  Formulár cenovej ponuky 

Príloha č. 2  Čestné vyhlásenie - § 32 ods. 1 písm. f) zákona 

Príloha č. 3  Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky  

mailto:obec@obecrimavskabana.sk
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Príloha č. 1 

CENOVÁ PONUKA 

Wifi4EU poskytovanie kvalitného prístupu k internetu miestnym obyvateľom a 

návštevníkom v centrách miestneho verejného života obce Rimavská Baňa 

 

 

 
cena bez DPH* DPH** cena s DPH* 

Vybudovanie a dodanie diela 

v súlade s podmienkami uvedenými 

v Dohode o grante vrámci nástroja 

na prepáanie Európy (NPE) – 

WIFI4EU dohoda č. 

INEA/CEF/WiFiEU/3-

2019/012803-016495 podľa opisu  

a jej príloh 

   

*uvedené v „€“;  **uvedené v „%“ 

 

Uchádzač: 

OBCHODNÉ MENO  

Sídlo  

Miesto podnikania  

IČO  

DIČ  

IČ DPH  

ŠTATUTÁR/OPRÁVNENÁ 

OSOBA 

 

e-mail oprávnenej osoby  

telefonický kontakt   

KONTAKTNÁ OSOBA  

e-mail kontaktnej osoby  

telefonický kontakt   

 

 

 

v___________________  _____ 2020 

     

 

 

 

 

 

________________________________ 

Meno, Priezvisko 

osoba oprávnená konať v mene uchádzača  
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Príloha č. 2  

 

 

Názov zákazky: WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách 

v Rimavskej Bani  
Verejný obstarávateľ:  Obec Rimavská Baňa 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní 

 

 

 

Uchádzač ............................(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo 

obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) týmto 

vyhlasuje, že“ 

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v predmetnom verejnom obstarávaní spĺňam 

podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike.  

 

 

 

 

 

 

V ……………….…….., dňa ....................     

 ...................................................................                                                        

 

uviesť miesto a dátum podpisu                                        vypísať meno, priezvisko 

a funkciu 

            oprávnenej osoby uchádzača 
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Príloha č. 3 

 

Názov zákazky: WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách 

v Rimavskej Bani“  
Verejný obstarávateľ:  Obec Rimavská Baňa 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PREDLOŽENIU PONUKY 

 

 

-  

- VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

 

Uchádzač ............................(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo 

obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) týmto 

vyhlasuje, že“ 

 

 

- súhlasí s podmienkami zadávania zákazky „WiFi4EU Podpora internetového 

pripojenia v miestnych spoločenstvách v Rimavskej Bani“, ktoré sú určené vo 

Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,   

 

- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke 

sú pravdivé a úplné, 

 

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného 

obstarávateľa akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 

postavenia v súťaži, 

 

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá 

je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,   

 

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania 

presné, pravdivé a úplné informácie.   

 

 

 

 

V ……………….…….., dňa ....................     

 ...................................................................                                                        

 

uviesť miesto a dátum podpisu                                        vypísať meno, priezvisko 

a funkciu 

           oprávnenej osoby uchádzača 


