Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 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“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní
1. Verejný obstarávateľ
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla 2802/3, 058 01 Poprad
IČO : 00326470
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Galliková, Mgr. Dušan Orolin
tel. č.: 00421 52 7167 259, 00421 52 7167 232
e-mail: michaela.gallikova@msupoprad.sk, dusan.orolin@msupoprad.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: . https://www.poprad.sk/
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
„Wifi pre teba“
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)
Zákazka na dodanie tovarov.
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:

- Dom Kultúry, Štefániková 99/72, 058 01 Poprad
- Športová Aréna Poprad, ulica Uherova 4680/2 , 058 01 Poprad
6. NUTS kód
SK
7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa
účinnosti zmluvy po zverejnení. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
V prípade negatívneho výsledku kontroly verejného obstarávania zo strany RO si objednávateľ
vyhradzuje právo realizovať predmet zmluvy z vlastných finančných prostriedkov.

8. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie bezplatného interiérového WiFi v priestoroch Športovej arény a Domu
kultúry. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa v priestoroch Športovej arény a Dome
kultúry nenachádza WiFi pripojenie. K pokrytiu priestorov WiFi pripojením bude dodanie tovarov –
v priestoroch Športovej Arény 14 interierových prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné
príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete a v priestoroch Domu Kultúry 8 interierových
prístupových bodov a jeden WiFi Controler . Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete
(SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30
Mbps bezplatne všetkým návštevníkom zariadenia. Prístupové body budú umiestnené v nižšie
uvedených zariadeniach:

- Dom Kultúry, Štefániková 99/72, 058 01 Poprad
- Športová Aréna Poprad, ulica Uherova 4680/2 , 058 01 Poprad
Prístupové body, ktoré budú umiestnené v uvedenom zariadení musia spĺňať minimálne nasledujúce
technické parametre:
Inštalované bezdrôtové prístupové body budú spĺňať nasledujúce technické parametre:
-

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 štandardu
Podpora 802.11r IEEE štandardu
Podpora 802.11k IEEE štandardu
Podpora 802.11v IEEE štandardu
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)

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).

9. Spoločný slovník obstarávania:
32571000-6 Komunikačná infraštruktúra
10. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 17 615,00 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6
zákona o verejnom obstarávaní.
12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF,
Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na
predmet zmluvy. Fakturácia a platenie za predmet zmluvy bude v zmysle dohody zmluvných strán
vykonaná po dodaní tovaru, formou faktúry vystavenej na základe dodávateľom predložených,
objednávateľom potvrdených súpisov skutočne dodaných tovarov a vykonaných prác.
Vystavená faktúra bude podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom - Úradom podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „RO“) podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného prostriedku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a bude splatná do 60 dní na základe
vzájomnej dohode zmluvných strán od doručenia faktúry objednávateľovi s výnimkou ak v uvedenej
lehote objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté RO pripísané na účet

objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. V takom prípade bude faktúra splatná do 3 pracovných
dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých RO na účet Objednávateľa. Ak
objednávateľ nemá finančné prostriedky určené na úhradu faktúry dodávateľa pripísané na svojom
bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti pre účely uplatnenia úrokov
z omeškania v omeškaní s úhradou ceny za predmet zmluvy, to neplatí v prípade negatívneho výsledku
kontroly RO, kedy na základe rozhodnutia objednávateľa bude objednávateľ realizovať zákazku
z vlastných finančných prostriedkov.
13. Podmienky účasti:
13.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra:
13.2. 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.
13.3. 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.
13.4. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s dodaním bezdrôtových prístupových
bodov v obdobnom rozsahu ako je popísané v bode č. 8 tejto výzvy. Požadovaná úroveň dodávky
bezdrôtových prístupových bodov v obdobnom rozsahu sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých tovarov musí byť v súhrnnej
hodnote minimálne 17 615,00 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou
alebo kombináciou viacerých zmlúv.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a) zákona), verejný obstarávateľ požaduje
túto podmienku účasti aby zabezpečil, že dodávateľ má skúsenosti s dodávkou tovaru, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky, a teda je schopný dodať požadovaný tovar.
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy.
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný
obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač
nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo
doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za dodanie tovaru musia
byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie
je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.
15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):
21.11. 2019 do 12:00 hod.
16. Miesto na predloženie ponúk:
16.1. Osobné doručenie – v pracovnej dobe v podateľni na prízemí MsÚ Poprad
16.2. Poštou : - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1
16.3. Prostredníctvom elektronickej pošty: Zaslať na e-mail: michaela.gallikova@msupoprad.sk

Obálka cenovej ponuky pri osobnom alebo poštovom doručení musí obsahovať identifikáciu
predkladateľa ponuky ( obch. meno a sídlo) a označenie „CENOVÁ PONUKA – Wifi pre teba –
neotvárať“, V prípade zaslanie e-mailu - predmet označený ako – „cenová ponuka – „Wifi pre teba
– neotvárať“
17. Ponuka musí obsahovať:
1. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie
ponúk – podľa bodu č. 18., resp. prílohy č.1
2. Vyplnený návrh zmluvy
3. Projektovú dokumentáciu sieťového zapojenia aktívnych prvkov
4. Test splnenia technických parametrov
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom
mailu ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky.
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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.
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.
Povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

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.

18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
Návrh na plnenie kritéria
Sadzba DPH v zmysle
Kritérium

Návrh

Návrh
platnej legislatívy

Najnižšia celková zmluvná Spolu...................EUR
cena v EUR vrátane DPH.
Váha kritéria je 100 %.*
bez DPH

Spolu...................EUR
vrátane DPH

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Slovenský jazyk
20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno
21. Zodpovedné osoby:
Meno a priezvisko zodpovednej osoby za odbornú časť:
Mgr. Dušan Orolin, oddelenie informatiky...................................v.r.......................................................
Mgr. Jaroslav Maitner – vedúci oddelenie informatiky....................v.r....................................................
Meno a priezvisko zodpovednej osoby za verejné obstarávanie: Mgr. Michaela Galliková..……v.r......

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
13.11.2019

94808/10637/2019

