
OBEC MOSTOVÁ 
925 07  Mostová  č. 120 

e-mail: mostova@mostova-kurt.sk 
_________________________________________________ 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
(Prieskum trhu) 

 

Zákazka 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“) 

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Obec Mostová     
Sídlo:   Obecný úrad, Mostová č. 120      
IČO:    00306096 
DIČ:    2021197244   
Štatutárny zástupca:  JUDr. Tibor Rózsár – starosta obce    
Kontaktná osoba:  JUDr. Tibor Rózsár  
Telefón:   0908 971 002 
e-mail:   mostova@mostova-kurt.sk   
Web:    www.mostova-kurt.sk   
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 

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

3. Názov zákazky:  
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách obce Mostová 

 

4. Druh zákazky: Tovar 
 

5. Spoločný slovník obstarávania: 32571000-6 Komunikačná infraštruktúra 
 

6. 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 – 11 prístupových 
bodov (9 vonkajších a 2 vnútorné) zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou 
a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť musí dosiahnuť pripojenie s minimálnou 
rýchlosťou sťahovania 30 Mbps. 
Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách: 
1. ZŠ s MŠ s VJM Mostová, Mlynská ulica č. 210 (parc.č. 1053) 
2. Lesopark ÁTOM , Átomská ulica, (parc.č. 1090/6) 
3. Rímskokatolícky kostol, Kostolná č. 232 
4. Obvodné zdravotné stredisko, Jazerná č. 138 
5. Budova OcÚ, Hlavná č. 120 
6. Futbalové ihrisko – Reštaurácia Turul, Cintorínska č. 632 
7. Stredisko Praktického cvičenia SSOU, Hlavná č. 9 
8. Pneuservis CZ Rival, s.r.o., Čiernovodská č. 18 
9. Reštaurácia Zlatý Bažant, Salibská č. 308 
10. Budova Hasičskej zbrojnice, Vozokanská č. 40 
11. SSOU Mostová, Orechová č. 53  
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Každý prístupový bod, ktorý bude umiestnený na uvedených verejných priestranstvách musí 
spĺňať minimálne nasledujúce technické parametre: 
 podporuje súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie; 
 má podporný cyklus nad 5 rokov; 
 má priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov; 
 má osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimálne pre všetky prístupové body 

každej siete WiFi4EU; 
 podporuje IEEE 802.1x; 
 spĺňa normu IEEE 802.11ac Wave I; 
 podporuje IEEE 802.11r; 
 podporuje IEEE 802.11k; 
 podporuje IEEE 802.11v; 
 je schopný zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu; 
 má najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup); 
 spĺňa certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi Alliance).  

 
Podrobné vymedzenie technických špecifikácií predmetu zákazky je v prílohe č. 1 Opis zákazky 

  
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: do 15 000,00 Eur bez DPH 
 

8. Miesto dodania tovaru: 
Obec Mostová 
 

9. NUTS kód: SK021 
 

10. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:  
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 

11. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do 
úvahy. 
 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z grantu „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia 
v miestnych spoločenstvách“. Úhrada zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného 
platobného styku. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. 
Cena bude objednávateľom uhradená po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume 
skutočne prevedených prác, do výšky ponukovej ceny. 
 

13. Lehota realizácie zákazky:  
Maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení. 

 

14. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali 
potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými 
prácami, ktoré majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných 
požiadaviek verejného obstarávateľa.  Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky 
idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode 1. 
tejto výzvy. 



15. Ponuková cena  
Ponuka má obsahovať individuálnu kalkuláciu predmetu zákazky. Cena za zákazku musí byť 
stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 
Z. z. o cenách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať 
všetky náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na dodávku premetu zákazky 
na miesto určenia, montáže zariadení a vybudovanie infraštruktúry potrebnej k bezpečnej 
a spoľahlivej prevádzky zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie 
verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. 
 

16. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie: 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. f) ZVO.  
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy ak je uchádzač zapísaný v 
Zozname hospodárskych subjektov vedené v informačných systémoch UVO sa nepredkladajú 
doklady podľa:  
- § 32 ods. 2. písm. e) ZVO – doklad o oprávnení, uskutočňovať požadované práce 
- § 32 ods. 2, písm. f) ZVO – čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, 
ak uchádzač nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedené v informačných 
systémoch UVO sa nepredkladá doklad podľa: 
- § 32 ods. 2. písm. e) ZVO – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, 

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením. 
 

Technická a odborná spôsobilosť: 
 

Uchádzač predloží:  
- minimálne jednu praktickú skúsenosť s dodaním bezdrôtových prístupových bodov v 

obdobnom rozsahu tejto výzvy. Požadovaná úroveň dodávky bezdrôtových prístupových 
bodov v obdobnom rozsahu sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce 
tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých tovarov musí byť v 
súhrnnej hodnote minimálne 15 000,00 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu 
preukázať jedným plnením alebo kombináciou viacerých plnení.  

- platné doklady o posúdení vlastností výrobkov alebo iný dôkazový materiál výrobcov 
materiálov a zariadení z ktorých sú jednoznačne identifikovateľné požadované technické 
parametre materiálov a zariadení, s vyznačením splnenia minimálnych technických 
parametrov uvedených v opise zákazky. 

 

 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na 
preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky 
podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na 
požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.  
 Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky 
účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani 
po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania 
vylúčený.  



 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na 
vyhodnotenie ponúk. 
Nakoľko sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po 
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, komisia vyhodnotí u uchádzača, 
ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na 
predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, 
vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho 
uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo 
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

 

17. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Minimálny obsah ponuky: 
• Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 

16. 
• Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 

hodnotenie ponúk – podľa prílohy č. 2 
• Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)  
• Zoznam subdodávateľov (ak je relevantné) 

 

18. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou 
ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet 
obstarávania. 
 

19. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 31.05.2019 o 10:00 hod 
 

20. Miesto na predloženie ponúk:  
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu: Cenová ponuka – „WIFI4EU Mostová“- Neotvárať !, na adresu: 
Obecný úrad, 925 07 Mostová č. 120, 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk 
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej 
pošty. 

 

21. 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 12 
mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení. Návrh zmluvy predloží len úspešný 
uchádzač. 
Zmluva bude uzavretá v súlade s predloženou ponukou, podmienkami a parametrami 
uvedenými v tejto výzve a Dohodou o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy – WiFi4EU 
č. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/020119-025098 

 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle prostredníctvom elektronickej pošty 
informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom.  
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v tejto výzve je maximálna. Verejný obstarávateľ 
si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako 
predpokladaná hodnota zákazky. 
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia  
preukazuje každý člen skupiny samostatne. 
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 19 
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nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný 
obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s 
odôvodnením. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. 
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu 
vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek 
rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám 
až do vyhodnotenia ponúk.  
Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 
použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
        

           
 

 

 

Príloha č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------- 
JUDr. Tibor Rózsár  

starosta obce 
 

Mostová,  23.05.2019 



Príloha č. 1 

 
OPIS ZÁKAZKY 

I.1. Rozsah pôsobnosti a ciele  
 
Iniciatíva WiFi4EU je systémom podpory na poskytovanie bezplatného Wi-Fi prístupu vo 
vnútorných alebo vonkajších verejných priestoroch (napr. v úradoch, školách, knižniciach, 
zdravotných strediskách, múzeách, vo verejných parkoch a na námestiach). Tým sa budú 
spoločenstvá hlbšie integrovať do digitálneho jednotného trhu, používateľom sa poskytne 
prístup ku gigabitovej spoločnosti, zlepší sa digitálna gramotnosť a doplnia sa verejné služby 
poskytované v takýchto priestoroch. Poukazy WiFi4EU možno použiť na financovanie inštalácie 
úplne novej verejnej Wi-Fi siete, na modernizáciu existujúcej verejnej Wi-Fi siete alebo na 
rozšírenie pokrytia existujúcej verejnej Wi-Fi siete. Nainštalovaná sieť nesmie kopírovať 
existujúce bezplatné súkromné alebo verejné ponuky podobných vlastností vrátane kvality. 

 
I.2. Technické požiadavky pre zariadenia Wi-Fi siete(-í) WiFi4EU 
 
Každý prístupový bod: 

 podporuje súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie; 
 má podporný cyklus nad 5 rokov; 
 má priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov; 
 má osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimálne pre všetky prístupové 

body každej siete WiFi4EU; 
 podporuje IEEE 802.1x; 
 spĺňa normu IEEE 802.11ac Wave I; 
 podporuje IEEE 802.11r; 
 podporuje IEEE 802.11k; 
 podporuje IEEE 802.11v; 
 je schopný zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu; 
 má najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup); 
 spĺňa certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi Alliance). 

 
I.3. Požiadavky na kvalitu prevádzky 
 
S cieľom zabezpečiť, aby bola financovaná sieť WiFi4EU schopná poskytnúť kvalitný používateľský 
zážitok, musí príjemca zvoliť ponuku, ktorá je rovnocenná masovému internetovému pripojeniu s 
najvyššou rýchlosťou dostupnou v danej oblasti, a v každom prípade musí ísť o pripojenie s 
minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps. Príjemca musí tiež zabezpečiť, aby táto spätná rýchlosť 
bola prinajmenšom rovnocenná s tou, ktorú príjemca využíva pre prípadné vlastné interné potreby 
pripojenia. 

I.4. Povinnosti týkajúce sa poplatkov, reklamy a používania dát 
 
1. Príjemca zabezpečí, aby prístup koncového používateľa k sieti WiFi4EU bol bezplatný, t. j. bol 
poskytnutý bez zodpovedajúcej odmeny, či už priamou platbou alebo inými druhmi protiplnenia, 
najmä bez komerčnej reklamy či opätovného používania osobných údajov na komerčné účely. 



2. Príjemca taktiež zabezpečí, aby sa prístup koncových používateľov, ktorý zabezpečujú 
prevádzkovatelia elektronických komunikačných sietí, poskytoval bez diskriminácie, t. j. bez toho, 
aby boli dotknuté obmedzenia požadované v právnych predpisoch Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie, pričom treba zabezpečiť 
bezproblémové fungovanie siete, a najmä spravodlivé rozdelenie kapacity medzi používateľov v 
čase špičky. 

3. Pravidelne sa môže vykonávať spracovanie na štatistické a analytické účely s cieľom podporovať, 
monitorovať alebo zlepšovať fungovanie sietí. Preto musí byť každé uchovávanie alebo spracovanie 
osobných údajov riadne anonymizované v súlade s príslušnými vyhláseniami o ochrane osobných 
údajov pre konkrétnu službu. 

I.5. Požiadavky na konfiguráciu a pripojenie siete(-í) WiFi4EU k monitorovaciemu 
riešeniu EK 
 
S výhradou štvrtého odseku príjemca zabezpečí, aby prístupové body financované prostredníctvom 
poukazu WiFi4EU vysielali len SSID WiFi4EU a v plnom rozsahu sa uplatňovali povinnosti stanovené 
v bode I.4. 

Príjemca zabezpečí, aby bola sieť WiFi4EU s SSID WiFi4EU otvorenou sieťou v tom zmysle, že na 
pripojenie sa k sieti nie sú potrebné žiadne overovacie informácie (napríklad používanie hesla). Po 
tom, ako sa používateľ k nej pripojí, príjemca zabezpečí, aby sieť WiFi4EU s SSID WiFi4EU pred 
udelením povolenia na pripojenie používateľa na internet zobrazila portál na prihlasovanie s https. 

Ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch v súlade s právom Únie nevyžaduje inak, pripojenie k 
internetu prostredníctvom SSID WiFi4EU nesmie na portáli na prihlásenie vyžadovať žiadnu 
registráciu ani overovanie a musí byť na uvedenom portáli dokončené jedným kliknutím na tlačidlo 
pripojiť sa. 

Príjemca môže od začiatku fázy I a na svoju vlastnú zodpovednosť vysielať dodatočný SSID pre 
primerane zabezpečené spojenia uvedené v bode I.5.2. Príjemca môže vysielať aj dodatočný SSID 
pod podmienkou, že je obmedzený na interné použitie príjemcu a nemá neprimeraný vplyv na 
kvalitu služieb poskytovaných verejnosti. V obidvoch týchto prípadoch príjemca náležite odlíši 
takéto SSID od otvoreného SSID WiFi4EU a zabezpečí, aby sa v plnej miere uplatňovali povinnosti 
stanovené v bodoch I.3 a I.4. 

Pokiaľ ide o prístupové body, ktoré nie sú financované poukazom WiFi4EU, príjemca môže vysielať 
aj SSID WiFi4EU (ako jediný SSID alebo paralelne s jeho existujúcim miestnym SSID). Príjemca 
zabezpečí, aby sa povinnosti stanovené v bodoch I.3, I.4 a v aktuálnom bode I.5 v plnom rozsahu 
uplatňovali aspoň v prípade koncových používateľov, ktorí sa pripájajú k SSID WiFi4EU. 

Pripojenie k monitorovaciemu riešeniu EK sa vykonáva dvojfázovo. 

I.5.1. Fáza I 
 
Za registráciu, overovanie, autorizáciu a účtovanie používateľov zodpovedá každý príjemca v súlade 
s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi. 



Príjemca v prípade portálu na prihlasovanie v rámci SSID WiFi4EU zabezpečuje súlad s týmito 
požiadavkami: 

• Sieť WiFi4EU s identifikátorom SSID WiFi4EU používa ako rozhranie pre používateľov portál na 
prihlásenie cez zabezpečené pripojenie HTTPS. 

Portál na prihlásenie stanoví lehotu na automatické rozpoznávanie už pripojených 
používateľov, aby sa pri opätovnom pripojení portál na prihlásenie znovu nezobrazoval. Táto 
lehota sa automaticky resetuje každý deň o 00:00 alebo aspoň nastaví na maximálne 12 hodín. 

• Názov domény priradený k portálu na prihlásenie cez https musí byť klasický (nie IDN) 
pozostávajúci zo znakov a až z, číslic 0 až 9, pomlčky (-). 

• Vizuálna totožnosť: portál na prihlásenie musí zahŕňať vizuálnu totožnosť WiFi4EU. 
• Portál na prihlásenie musí obsahovať sledovací kód, aby mohla agentúra diaľkovo monitorovať 

sieť WiFi4EU. 

Pokyny na inštaláciu kódu sú k dispozícii tu: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-
facility/cef-telecom/wifi4eu. Kód nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Bude slúžiť na 
počítanie počtu používateľov, ktorí sa pripájajú k sieti WiFi4EU, načítanie vizuálnej totožnosti 
WiFi4EU a kontrolu, či je správne zobrazená. 

• Portál pre prihlasovanie obsahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, s informáciou pre 
používateľov, že WiFi4EU je verejná otvorená sieť. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti by 
malo obsahovať aj preventívne odporúčania, ktoré sa zvyčajne pri prístupe na internet 
prostredníctvom takýchto sietí poskytujú. 

Príjemca je oprávnený zriadiť samostatné siete WiFi4EU financované rovnakým poukazom, z 
ktorých každá má iný názov domény a iný portál na prihlásenie. Povinnosť podľa článku 9 zachovať 
sieť WiFi4EU aktívnu počas 3 rokov po overení agentúrou sa vzťahuje na všetky takéto siete WiFi4EU 
financované tým istým poukazom. 

Uplatňuje sa fáza I, kým príjemca nedostane oznámenie, že fáza II bola aktivovaná. Po oznámení 
bude mať príjemca povinnosť podľa článku 9 upraviť konfiguráciu siete v súlade s požiadavkami 
stanovenými v bode I.5, ako sa podrobnejšie uvádza v oznámení, a to v časovom rámci, ktorý sa v 
ňom uvedie. 

I.5.2. Fáza II 
 
Neskôr sa na úrovni EÚ vytvorí zabezpečené overovacie a monitorovacie riešenie, ktoré umožní 
prechod na združenú architektúru. 

V súlade s článkom 9 príjemca po zavedení zabezpečeného overovacieho a monitorovacieho 
riešenia prekonfiguruje svoju (svoje) sieť(-te) WiFi4EU s cieľom prepojiť ju (ich) s týmto riešením. V 
rámci tohto prekonfigurovania sa zachová otvorený SSID WiFi4EU pomocou portálu na 
prihlasovanie, rozšíri sa o dodatočný SSID WiFi4EU pre vhodne zabezpečené pripojenia (buď 
výmenou existujúceho miestneho zabezpečeného systému za spoločný alebo jednoduchým 
pridaním spoločného systému ako tretieho SSID) a zabezpečí sa fungovanie riešenia na 
monitorovanie sietí WiFi4EU na úrovni prístupového bodu. 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu


Každý príjemca je v súlade s právnymi predpismi EÚ a jednotlivých štátov naďalej v prípade všetkých 
SSID zodpovedný za registráciu a overovanie používateľov v rámci otvoreného SSID WiFi4EU a ak 
existuje, miestneho SSID pre zabezpečené prepojenia, ako aj autorizáciu a účtovanie používateľov. 

 

Skratky 

AP  Prístupové body Wi-Fi 

IEEE  Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov 

LTE  Dlhodobý vývoj 

MAC  Regulácia prístupu k médiám 

MIMO  Viacnásobný vstup, viacnásobný výstup 

RADIUS  Používateľská vytáčaná služba autentifikácie na diaľku (Remote Authentication 
Dial-In User Service) 

SSID  Identifikátory skupín služieb (Service Set Identifiers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 
vyhodnotenie ponúk 

 
Predmet zákazky:  

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách obce Mostová 

Identifikačné údaje uchádzača 

Obchodné meno:   

Sídlo:     

IČO:     

DIČ / IČ DPH:     

Kontaktná osoba: 

Telefón:      

E-mail:  

 

Kritérium Návrh na plnenie kritéria 

Cena za celý predmet obstarávania 

Spolu EUR 
bez DPH 

DPH 
v zmysle 
platnej 

legislatívy 

Spolu EUR 
vrátane DPH 

   

 

slovom: .................................................................................................................................................... EUR 

Som platiteľ / Nie som platiteľ DPH. 

 

V ...........................................dňa ................. 2019                                
 

       --------------------------------------- 
       podpis zodpovednej osoby  

       a odtlačok pečiatky 
 


