
 

 

 
 

              

 

 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/linka                     Zubné 

                 2020/146-001                Mgr. Michaela Vasilenková     21.07.2020 

        0902 039 435 

 

 

 

Vec: Zakázka s nízkou hodnotou: “Inštalácia WIFI prístupových bodov prepojenie WI-FI siete 

WIFI4EU.“ 

- Výzva na predloženie ponuky  

Podľa ustanovenia § 117 zákona NR SR  č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 
             Názov organizácie: Obec Zubné   

             Sídlo organizácie: Obecný úrad Zubné 88, 067 33 Papín 

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  

 Meno priezvisko: Mgr. Michaela Vasilenková 

             0902 039 435 

● e-mail: obec.zubne@stonline.sk 

 

 

2. Predmet zákazky 

           “Inštalácia WIFI prístupových bodov prepojenie WI-FI siete WIFI4EU.“ 
             Inštalácia Wi-Fi siete podľa dohody o grante medzi obcou Zubné a EÚ. 

 

Bude sa jednať o vybudovanie a inštaláciu prístupových bodov na prepojenie WI-FI siete na verejné 

priestranstvá, podľa dohody o grante medzi obcou Zubné a EÚ.    

 

Špecifikácia predmetu zákazky:  prepojenie Wi-Fi siete. 

 

     

3. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH  
             Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na   15 000€ s DPH.  

 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk  
             Lehota na predkladanie ponúk je do 05. 08.2020 do 10:00 hod. 

 

 

5. Miesto predkladania ponúk  
             Poštou na adresu: Obec Zubné, Obecný úrad Zubné 88, 067 33 Papín alebo e-mailom: 

obec.zubne@stonline.sk alebo osobne do podateľne na OÚ Zubné  do zákazky uviesť Obec Zubné  - projekt 

“Inštalácia WIFI prístupových bodov prepojenie WI-FI siete WIFI4EU.“ 

 

 

6. Jazyk ponuky 
             Slovenský jazyk 

OBEC ZUBNÉ 

Obecný úrad Zubné 88, 067 33Papín  

 
 



 

 

 

 

 

 

7.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
             Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuka v Euro s DPH. Úspešnou ponukou sa stane 

ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za 

predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača. 

 

 

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy  
              Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzatvorí zmluvu o dielo.  

 

 

9.  Miesto stavebných prác 
             Obec Zubné 

 

 

10.  Doplňujúce doklady a informácie 
            Uchádzač predloží fotokópiu dokladu, že je oprávnený dodávať predmet zákazky. Vyžaduje sa 

predloženie Výpisu z obchodného registra alebo Živnostenský list alebo ekvivalentu z krajiny pôvodu 

uchádzača. 

 

 

11.  Vaša ponuka bude obsahovať: 
 

11.1. Cenovú ponuku  za celú zákazku  

11.2. Predmetné oprávnenie v zmysle bodu 10.1  

11.3. Identifikačný list uchádzača (Názov subjektu, sídlo, IČO, email a t. č.) 

 

Touto výzvou sa verejný obstarávateľ nezaväzuje predmet zákazky objednať. Ak v projektovej 

dokumentácii či vo výkazoch sú uvedené konkrétne značky výrobkov, verejný obstarávateľ pripúšťa aby 

uchádzači predložili ekvivalenty. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 Mgr. Michaela Vasilenková 

                                                                                                                 starostka obce 
 

 

 

 

 


