
 

VÝZVA NA URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY 
ZÁKAZKY (ĎALEJ LEN „PHZ“) 

 
Zákazka podľa § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) 
 

 
Predmet zákazky 
(§ 3 zákona): 

 
Služby 

 

 
Názov zákazky: 

 

WiFi4EU - Podpora internetového 
pripojenia v miestnych spoločenstvách 

 

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa 

Úradný názov: Obec Barca 

Poštová adresa vrátane PSČ: Barca č.24, 982 01 Figa 

Kontaktné miesto: Obecný úrad - Községi hivatal 

Kontaktná osoba: Richard Szajkó 

Tel./Fax: 047/569 72 27 

Web: www.obecbarca.webnode.sk 

E-mail: oubarca@post.sk 
II.   Opis 
II.1. Miesto dodania služby: Obec Barca 

II.2. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie služieb: 
 
Predmetom zákazky je inštalácia a poskytovanie bezplatného Wi-Fi prístupu vo vnútorných 
alebo vonkajších verejných priestoroch v zmysle Dohody INEA/CEF/WiFi4EU uzatvorenej 
medzi Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete a Obcou Barca. Podrobný popis prác a 
oprávnených zariadení je vymedzený v prílohe (názov prílohy: Popis akcia a oprávnených zariadení 
na základe podmienok výzvy WIFI4EU) tejto výzve na určenie PHZ. 

II.3. Termín na posielanie ponuky na stanovenie PHZ: najneskôr do 25.6.2021 do 14:00 hod. 

II.4. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky  

Na ktorúkoľvek časť zákazky  

II.5. Predloženie variantných riešení: Neuplatňuje sa 

II.6. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

II.7. Mena: EUR 

 

III.  Administratívne informácie 

V zmysle  §6 ods. 1 zákona č. 343/2015 verejný obstarávateľ disponuje informáciami 
zo zverejnených zmlúv od iných verejných obstarávateľov/subjektov, ktoré uskutočnili 
projekty  v zmysle  iniciatívy  Wifi4EU,  že  PHZ  na  podobný  charakter  projektu  sa 
pohybuje okolo 15.000 EUR, avšak nakoľko predmet zákazky nie je bežne dostupný 
na  trhu  a má  jedinečný  charakter  sa  verejný  obstarávateľ  rozhodol  určiť  PHZ 
s priamym zadaním u dodávateľov, ktorí pôsobia v regióne a majú dostatočnú prax 
na úspešné vykonanie diela.

Odstránené: 2

Odstránené: 3

https://www.obecbarca.webnode.sk/
mailto:oubarca@post.sk


IV.  Doplňujúce informácie 

VII.4 Na základe zistenej predpokladanej ceny zákazky, bude verejný obstarávateľ následne 
postupovať podľa zákona č.343/2015 Z.z. stanoveným postupom. 

 

 
V Barci, dňa 18.6.2021 

 

................................. 
starosta obce 

Richard Szajkó 
 

Prílohy: 
-     Cenová ponuka na určenie PHZ 
-     Situácia umiestnenia prístupných bodov v obci Barca 
-     Popis akcia a oprávnených zariadení na základe podmienok výzvy WIFI4U 


