
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

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

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Obec: Lenka 
IČO:  00649601 
DIČ:  2021132828 
Kontaktná adresa: Obec Lenka 11, 980 50 Včelince 
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Habovčík - starosta obce 
Mobil: 0907 210 236 
E-mail:  obeclenka@gmail.com 
 
2. Názov zákazky  
 
 WiFi4EU - Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách 
 
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/2-2019/008833-007860 

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.     

4. Predpokladaná hodnota zákazky 
 
15.000,- Eur bez DPH (slovom: pätnásťtisícosemstosedemdesiatpäť eur)  
 
5. Lehota na dodanie predmetu zákazky 
 
30. september  2020 
 
6. Financovanie zákazky 
 
Zákazka bude financovaná z grantu Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) - na základe 
právomocí, ktoré na ňu preniesla Európska komisia.  
Obec neposkytuje preddavky.  
 
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:   
8.1. Ponuku – vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve. 
8.2. Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba 
úspešný uchádzač. 
 



 
S cenovou ponukou je potrebné predložiť aj: 

• doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky,  
• čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
 
9. Predkladanie ponúk 
 
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk (bod 10.) na adresu obce v uzavretom obale 
s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí byť označený 
textom: „Cenová ponuka  - WiFi4EU - Neotvárať“.  
(Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti záujemcovi neotvorená). 
 
 
10. Lehota na predkladanie ponúk 
 
Do 28.05.2020, do 12:00 hod.   
 
11. Lehota viazanosti ponúk 
 
30.09.2020        
 
12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 
 
Najnižšia cena s DPH. 
 
 
13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk  
 
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  dňa 29.5.2020 o 09:00 hod. v kancelárii starostu obce. 
 
14. 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. 
 
15. Ďalšie informácie 
 
15.1 Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta po predchádzajúcej dohode termínu obhliadky 
podľa kontaktných údajov uvedených v tejto výzve.  
15.2  Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná uchádzačom poštou prípadne na nimi uvedené e-
mailové adresy.  
15.3 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. 
15.4 Verejný obstarávateľ pri zrušení verejného obstarávania postupuje podľa § 57 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
 
 
Prílohy:  1., formulár Cenová ponuka na vyplnenie 

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

 

v Lenke   15.5.2020 

     

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

                                                                                         Mgr. Marián Habovčík 

                starosta obce 

 

 



Príloha č.1 k Výzve na predkladanie cenových ponúk: 

 

 

 

CENOVÁ PONUKA 

WiFi4EU  

 

 cena bez DPH* DPH** cena s DPH* 

WiFi4EU - Podpora internetového 
pripojenia v miestnych spoločenstvách 

   

*uvedené v „€“;  **uvedené v „%“ 

Oznamujeme, že sme – nie sme platitelia DPH (nehodiace sa prečiarkne)  

 

 

Uchádzač: 

OBCHODNÉ MENO Obec LENKA 
Sídlo Lenka 11, 980 50 Včelince 
Miesto podnikania Lenka 11 
IČO 00 649 601 
DIČ 2021132828 
IČ DPH  
ŠTATUTÁR/OPRÁVNENÁ OSOBA Mgr. Marián Habovčík 
e-mail oprávnenej osoby obeclenka@gmail.com 
telefonický kontakt  047/3700339 
KONTAKTNÁ OSOBA Mgr. Marián Habovčík 
e-mail kontaktnej osoby obeclenka@gmail.com 
telefonický kontakt  0907 210 236 

 

 

 

v  Lenke         15.5.2020 

     

 

 

 

 

 

________________________________ 

Meno, Priezvisko 

osoba oprávnená konať v mene uchádzača 

 


