
 
PRIESKUM TRHU NA ZISTENIE PREDPOKLADANEJ 

HODNOTY ZÁKAZKY 
 

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 Lenka 

Poštová adresa vrátane PSČ: Obecný úrad Lenka, č.11, 980 50 Včelince 

Kontaktné miesto:  Obecný úrad Lenka 

Kontaktná osoba: Mgr. Marián Habovčík – starosta obce 

Tel./Fax: 047 / 370 03 39, 0907 210 236 

E-mail:  obeclenka@gmail.com 
 
II. Opis  

II.1. Miesto dodania služby: Obec Lenka 

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 podľa Dohody INEA/CEF/WiFi4EU/2-
2019/008833-007860 uzatvorenej medzi Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete a Obcou 
Lenka.  
Podrobné technické požiadavky pre zariadenia Wi-Fi siete sú obsiahnuté v Prílohe I 
predmetnej Dohody - Opis akcie, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.     
 
  

 

II.3. Termín dodania služby: najneskôr do 30.-ho septembra  2020 

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  

III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov:  

Neuplatňuje sa.  

III.2. Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum: najneskôr do 06.05.2020 
Čas: najneskôr do 15:00 hod.   



III.3. Predloženie ponuky:  
Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, e-mailom alebo osobne na adresu 
kontaktného miesta uvedeného v bode I., rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi.  

 

 
IV. Podmienky účasti  

IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  

Neuplatňuje sa.  

IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie: 

Neuplatňuje sa.  

IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť: 

Neuplatňuje sa. 

 

 
V. Vyhodnotenie ponúk  

V.1. Spôsob hodnotenia: 
Verejný obstarávateľ určí na základe predložených ponúk predpokladanú hodnotu zákazky 

 
VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy  

VI.1.1. Typ zmluvy: 
VI.1.2. Neuplatňuje sa     

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, 
ktorými sa riadia:  
Zákazka bude financovaná z grantu Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) - na 
základe právomocí, ktoré na ňu preniesla Európska komisia.  
   

 
 

 
VII. Doplňujúce informácie  

Ďalšie informácie:  
VII.1. Predloženie ponuky nezakladá žiadny právny vzťah medzi predkladateľmi ponúk   
a verejným obstarávateľom.  
Táto výzva na predkladania ponúk slúži výhradne na zistenie predpokladanej ceny v zmysle   
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom  obstarávaní.  
VII.2. Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta po predchádzajúcej dohode termínu 
obhliadky podľa kontaktných údajov uvedených v tejto výzve.  
VII.3 Prílohy:  
        Opis akcie (sken) 
VII.4 Na základe zistenej predpokladanej ceny zákazky, bude verejný obstarávateľ následne 
postupovať podľa zákona č.343/2015 Z.z. stanoveným postupom.  
 

 
V Lenke,  dňa 24.04.2020  

 
   Mgr. Marián Habovčík 
          starosta obce 

 

 

 


