Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Wifi pre teba - obec Pucov
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Pucov
IČO 00314820

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Pucov 214, 02601 Dolný Kubín, SK
Kontaktná osoba Ing. Metod Sojčák, +421907416702, obecnyurad-pucov@stonline.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 13028,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie Do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a schválení verejného obstarávania
realizácie: riadiacim orgánom
Lehota na predkladanie
ponúk: do 16.11.2018 do 12:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?drCkB8Yj4HR3_nxntcRbjf8
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených

ponukách

Opis
Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika
Podoblasť Hardvér a softvér

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce
Pucov (okr. Dolný Kubín)prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov 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.
Riešenie Access pointov pozostáva:
a) Siete 11-tich Access point CPU nominal frequency: 720 MHz Size of RAM: 64 MB 10/100/1000
Ethernet ports: 1 Wireless standards: 802.11a/n/ac Secondary wireless standards: 802.11b/g/n
PoE in: 802.3at Supported input voltage: 11 V - 57 V Dimensions: 185 x 85 x 30 mmOperating
temperature range: -40 to +50CMax Power consumption: 12WStorage type: FLASHStorage size: 16
MB
b) Optickej siete s centrom na obecnom úrade Pucov.
c) Miestnych napájacích zdrojov 12-55V DC z budov v majetku obecného úradu Pucov.
d) Centrálneho dispečingu umiestneného v budove obecného úradu.
Access pointy sú umiestnené na podperných bodov VO vzdušných vedení a na príslušných
vybraných obecných budovách.
Z hľadiska personálneho obsadenia bude zabezpečený z vlastných zdrojov obce v pracovnom čase
stanovenom v organizačnom poriadku obce. Centrálny dispečing je inštalovaný v sídle obecného
úradu. Prevádzkové náklady wifi systému budú hradené z vlastných zdrojov rozpočtu obce.
Umiestnenie access pointov
Access point AP1out obecný úrad námestie
Access point AP2in Kultúrny dom
Access point AP3iout škola - 1 / 3 -

Access point AP3iout škola
Opis
Access point AP4out Multifunkčné
ihrisko
Access point AP5out Multifunkčné ihrisko
Access point AP6out Multifunkčné ihrisko
Access point AP7out Multifunkčné ihrisko
Access point AP8out workout ihrisko
Access point AP9out workout ihrisko
Access point AP10out workout ihrisko
Access point AP11out Pucovský zlepenec
Bližšie informácie ku parametrom a špecifikáciám sú dostupné v technickej správe
predrealizačného projektu, ktorá je v prílohe.
Sumár aktivít a výstupov
Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP
adresným plánom, situáciu 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-2018/7/4-DOP, časť "Iné dokumenty výzvy" č.7)
Podrobnejšie informácie budú uchádzačom vysvetlené na základe písomnej resp. telefonickej
požiadavky na predmet zákazky, kontaktná osoba:
Ing. Metod Sojčák (starosta)
Tel.: +421 907 416 702
e-mail: starosta@pucov.sk
Zároveň sa doporučuje vykonanie fyzickej obhliadky predmetu zákazky, o ktorú môže uchádzač
požiadať kontaktnú osobu uvedenú vyššie.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 13 028,00
EUR.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
zančku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvyvalentným riešeníms porovnateľnými alebo lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá
ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na
základe relevantných dokladov. O splnení ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Opis zákazky

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z dotačných fondov EÚ v rámci operačného programu č. OPII-2018/7/4-DOP ("WiFi pre Teba")
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
Predmet zákazky bude financovaný, formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného
obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových ponúk. V prípade že
verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň primerane
predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet, predložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:
1. "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami
2. kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského
alebo iného relevantného registra.
3. súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2019
Spoločný slovník obstarávania
32571000-6 Komunikačná infraštruktúra.
Typ zmluvy:
Zmluva o odovzdaní tovarov podľa
§ 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný
- 2 / ustanovenia
3-

Zmluva o odovzdaní tovarov podľa
ustanovenia § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný
Opis
zákoník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzatvorená na obdobie 12 mesiacov odo dňa
účinnosti zmluvy po zverejnení a schválení riadiacim orgánom.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dodaní tovarov medzi Objednávateľom a
Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá
spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Úrad podpredsedu
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. K plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako
sa zmluva s úspešnýcm uchádzačom stane účinná, pričom účinnosť Zmluvy je naviazaná na
kladné overenie tohto verejného obstarávania riadiacim orgánom resp. poskytovateľom finančných
prostriedkov.
Informácia ku výzve:
Číslo výzvy: č OPII-2018/7/1-DOP
Názov výzvy: "WiFi pre Teba"
Sprostredkovateľský orgán: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Wifi pre teba - obec Pucov
1

1,000 celkom

Rozpis prác a požadovaných materiálov, tovarov je definovaný v priloženom výkaz-výmer dokumente. Tento dokument je pre
uchádzačov záväzný. V prílohe sa taktiež nachádza zobrazenie s mapkou, kde sa body plánujú vybudovať.

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

Výkaz výmer _Wifi pre Teba_Pucov.xlsx

Iné

2.11.2018

2,7 MB

tech sprava_predrealizačný projekt_Pucov.docx

Iné

2.11.2018

92,1 kB

optika pucov projekt.JPG

Iné

2.11.2018

723,0 kB

Bloková Schema.jpg

Iné

2.11.2018

181,0 kB

KD+OU.jpg

Iné

2.11.2018

78,0 kB

multifunkčné ihrisko škola.jpg

Iné

2.11.2018

106,9 kB

pucovsky zlepenec wifi.jpg

Iné

2.11.2018

187,5 kB

workout ihrisko vonkajšie ihrisko.jpg

Iné

2.11.2018

193,7 kB
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