
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
  

Postup podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní  

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obec Barca 

IČO:   00649520 

DIČ:  2021132806 

Kontaktná adresa: Barca č.24, 98251 Barca   

Kontaktná osoba: Richard Szajkó 

Mobil:  0905 794 098  

E-mail:  oubarca@post.sk  

  
2. Názov zákazky   
 WiFi4EU - Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v obci Barca  
  
3.  Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky  

Predmetom zákazky je inštalácia a poskytovanie bezplatného Wi-Fi prístupu vo vnútorných alebo vonkajších 

 verejných  priestoroch  podľa  Dohody  INEA/CEF/WiFi4EU/2 uzatvorenej medzi Výkonnou 

agentúrou pre inovácie a siete a Obcou Barca. 

Podrobné technické požiadavky pre zariadenia Wi-Fi siete sú obsiahnuté v Prílohe I predmetnej Dohody - Opis 

akcie, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy (príloha č. 3: Popis akcie a oprávnených zariadení na základe podmienok 

výzvy WIFI4U)      

4. Predpokladaná hodnota zákazky - PHZ 
14.500,- Eur bez DPH (slovom: štrnásťtisícpäťsto eur)   

  
5. Lehota na dodanie predmetu zákazky:  
27. 08. 2021  

 
6. Financovanie zákazky  

Zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa a z  grantu Výkonnej agentúry pre inovácie a 

siete (INEA) - na základe právomocí, ktoré na ňu preniesla Európska komisia.  Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavky ani zálohy.  

  
7. Podmienky účasti  

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky účasti 

preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení uskutočňovať predmetné služby (kópiu výpisu zo 

živnostenského registra alebo z obchodného registra).  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.  

  
8. Obsah ponuky  

Ponuka musí obsahovať:     

Ponuku – vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve.  
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 S cenovou ponukou je potrebné predložiť aj:  
• doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky, stačí vytlačiť elektronický výpis cez portál 

www.orsr.sk, www.zrsr.sk 
• čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 2 ČV 

uchádzača) 
  

9. Predkladanie ponúk  

Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty alebo osobne na adresu kontaktného miesta uvedeného 

v bode I., alebo elektronicky na emailovú adresu: oubarca@post.sk.  Rozhodujúci je termín doručenia ponuky 

verejnému obstarávateľovi. Súčasťou ponuky musí byť ponukový list s uvedením ceny zákazky podľa prílohy č. 1 

a ČV uchádzača príloha č. 2 k tejto Výzve.  

Ďalšie prílohy je možné predkladať podľa vlastného uváženia uchádzača. 

10. Spôsob označenia ponuky 

Ponuky je možné doručiť fyzicky, alebo zaslať poštou na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I. 

v zalepenej obálke a elektronicky na emailovú adresu uvedenú v bode I. s heslom: „WiFi4EU“. 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude akceptovaná.  

 

11. Podmienky na získanie súťažných podkladov 

Neuplatňuje sa, potrebné informácie sú obsiahnuté vo výzve v bode 3. a v súťažných podkladoch. Kompletná 

výzva na predkladanie cenovej ponuky je zverejnená a voľne dostupná na oficiálnej stránke obce Barca. 

(https://obecbarca.webnode.sk/ ). 
  
12.  Lehota na predkladanie ponúk  

Dátum: najneskôr do 08.07.2021 (Štvrtok) 

Čas: najneskôr do 12:00 hod.    

  
13. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk  
Najnižšia cena s DPH.  

 

14. Spôsob hodnotenia 

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo cena celkom 

v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak 

sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná 

iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti. 

 

   
15.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk   

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 08.07.2021 o 14:00 hod. v kancelárii starostu 

obce. Otvárania obálok s ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote 

na predkladanie ponúk, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

  
16. Vyhodnotenie ponúk sa riadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní.  
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.  Úspešná bude ponuka na 

prvom mieste v poradí.  
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17. Ďalšie informácie  

17.1 Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta po predchádzajúcej dohode termínu obhliadky 

podľa kontaktných údajov uvedených v tejto výzve.   
17.2  Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná uchádzačom poštou prípadne na nimi uvedené 

emailové adresy.   
17.3 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom  

obstarávaní.  
17.4 Verejný obstarávateľ pri zrušení verejného obstarávania postupuje podľa § 57 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

17.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 

obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho inak 

neprijateľné. 
  

   
Prílohy:  1., formulár Cenová ponuka na vyplnenie  

               2., Čestné vyhlásenie uchádzača 

               3., Opis akcie - príloha I "Dohody o grante"  

               4., Situácia umiestnenia prístupných bodov v obci Barca 

  
V obci Barca dňa 28.6.2021  

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

                            
                        starosta obce  

               Richard Szajkó 
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