
Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona 
o verejnom obstarávaní 

 
Verejný obstarávateľ  
Obec Nižná 
Nová doba 506 
027 43 Nižná 
IČO: 00314684 
 

Kontaktná osoba: Martin Žuffa 
tel. č.: 0903 965 437 
e-mail: niznamartin.zuffa@nizna.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.nizna.sk/ 

 

1. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

 
2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
WiFi4EU v obci Nižná a časti obce Zemianska Dedina.  

 
3. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce) 
Zákazka na poskytnutie tovarov. 

 
4. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: 
Obec Nižná 

 
5. NUTS kód – SK031A 

 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy): 
Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 60 
mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení. 

 
7. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov 
obce  prostredníctvom  bezdrôtových  prístupových  bodov  na  verejných  priestranstvách.   
K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 10 externých 
prístupových   bodov   zahrňujúcich   potrebné   nevyhnutné   príslušenstvo   s   inštaláciou    
a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi4EU, s 
cieľom zabezpečiť, aby bola financovaná sieť WiFi4EU schopná poskytnúť kvalitný 



používateľský zážitok, s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps. Prístupové body budú 
umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách: 
 

1 – Futbalový štadión – betónová plocha na rekreáciu – Outdoor AP 1 
2 – Obecný úrad – detské ihrisko pri Obecnom úrade - Outdoor AP 2 
3 – Obecný úrad – oddychová zóna pri obecnom úrade - Outdoor AP 3 
4 – Autobusová zástavka – Outdoor AP 4 
5 – Malá Orava – detské ihrisko – Outdoor AP 5 
6 – Malá Orava – oddychová zóna za lavičkou – Outdoor AP 6 
7 – Stará kolónia - Oddychová zóna pri plavárni smerom k vode 
8 – Základná škola – oddychová zóna za ZŠ s MŠ 
9 – (1) – Zemianska Dedina – Oddychová zóna pri kultúrnom dome 
10 – (2) – Zemianska Dedina – Oddychová zóna pri kostole 

 
Každý prístupový bod: 

1. podporuje súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie; 

2. má podporný cyklus nad 5 rokov; 

3. má priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov; 

4. má osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimálne pre všetky prístupové 
body každej siete WiFi4EU; 

5. podporuje IEEE 802.1x; 

6. spĺňa normu IEEE 802.11ac Wave I; 

7. podporuje IEEE 802.11r; 

8. podporuje IEEE 802.11k; 

9. podporuje IEEE 802.11v; 

10. je schopný zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu; 

11. má najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup); 

12. spĺňa certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi Alliance). 
 
 
 Sumár aktivít a výstupov 

1. Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP 
adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy 
aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu. 

Ukončenie výberového konania bude 31.10.2020, ponuky prosím posielať elektronicky na uvedený email.


