
Výzva na predkladanie cenových  ponúk
Prieskum trhu

Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou,  v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
Sídlo organizácie: Tylova 21, 831 04 Bratislava
Zastúpený: PaedDr. Renáta Balážová
IČO: 30843251
DIČ: 2020872601
Kontaktná osoba: Andrea Šalkovičová
Tel: 02/444 58 729
E-mail: salkovicova@dssintegra.sk, dssintegra@dssintegra.sk

1. Predmet zákazky:
1.1 Názov zákazky: Oprava Wifi siete
1.2 Druh zákazky: tovar
1.3 Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania

32420000-3 sieťové zariadenia
1.4 Miesto poskytnutia zákazky: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21,

831 04 Bratislava
1.5 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka pre úspešného uchádzača v zmysle

požiadaviek a podmienok obstarávateľa, uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch  v tejto výzve.
1.6 Lehota dodania tovaru: najneskôr do 23.12.202
1.7 Lehota viazanosti cenových ponúk bude platná minimálne do 23.12.2021.

2. Opis predmetu zákazky :
2.1 Predmetom zákazky je oprava existujúcej Wifi siete, nakoľko zariadenie má zastaralý a poruchový systém
siete, nespĺňa technické požiadavky. 
2.2 Špecifikácia zákazky „Oprava wifi siete“ (PRÍLOHA A)

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
do 13 860,00 € bez DPH

4. Podmienky financovania predmetu zákazky:
4.1 predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov z rozpočtu BSK
4.2 verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby
4.3 platba za predmet obstarávania bude realizovaný bezhotovostným platobným stykom ( bankovým

prevodom) na základe  vystavenej faktúry,
4.4 faktúra bude vystavená po realizácií predmetu obstarávania
4.5 splatnosť faktúry nemôže byť kratšia ako 14 dní od doručenie faktúry objednávateľovi

5. Podmienky účasti uchádzačov
Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods.
5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné
nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods.3 zákona o
VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie a zverejnených na
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stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať doklady
preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO bude overovaná verejným
obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO bude overovaná verejným
obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

6. Požadovaný obsah cenovej ponuky:

6.1.Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, e-mail) s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá (PRÍLOHA B)

6.2.Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  (PRÍLOHA C)

6.3.Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu – záujemca alebo uchádzač
musí mať oprávnenie na dodanie predmetného tovaru. (uplatňuje sa v prípade, že uchádzač je
zahraničnou osobou)

6.4.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky podľa opisu predmetu s uvedením parametrov

7. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 10.12.2021 do 12:00 hod.
na mailovú adresu: riaditel@dssintegra.sk

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena ponuky na celý predmet obstarávania s dopravou a montážou.

9. Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania tejto zákazky.

10. Dôvernosť a ochrana osobných údajov

10.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie
o obsahu ponúk ani uchádzačom, a ani iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

10.2 Obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracované a chránené podľa
zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11. Ďalšie informácie:
Za účelom upresnenia rozsahu predmetu zákazky, bude uchádzačom umožnená obhliadka miesta určenia.
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, záujemca dohodne termín obhliadky s kontaktnou osobou:
Mgr. Mária Kerényiová : 0917 495 530.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať
finančným možnostiam verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového
rozpätia.

Výsledkom verejného obstarávania bude záväzná objednávka na predmet obstarávania

V Bratislave,  06.12.2021

PaedDr. Renáta Balážová
Riaditeľka



Príloha A
Špecifikácia wifi siete

Názov a opis požadovaných položiek

Požiadavka
na
funkcionalit
u

Splnenie
požiadavky
(Áno / Nie)

Prístupový bod

Prístupový bod - min. 13 ks, Dual 802.11ax, 2x2:2, 4x RP-SMA, BLE,
2x GE (2,5 / 5 Gbps)

Áno  

Architektúra AP postavená na technológii SoC (System-on-a-chip) Áno  

Enterprise AP pre vnútorné použitie, pracujúce v oboch Wi-Fi pásmach
súčasne s možnosťou voľby režimu SSR (Software Selectable Radio)

Áno  

Integrované IoT rádio BLE (Bluetooth Low Energy) Áno  

Variabilita správy a managementu AP (standalone,  virtuálny kontrolér
na AP, fyzický kontrolér, virtuálny kontrolér, WIPS senzor, cloud
management)

Áno  

Integrovaná DPI (Deep Packet Inspection) pre aplikačnú vizibilitu a
riadenie bez vplyvu na výkonnosť Wi-Fi siete

Áno  

Integrovaný TPM (Trusted Platform Module) Áno  
Podpora 2x2:2 MIMO (Multiple-In, Multiple-Out) pre pásmo 2.4 GHz Áno  
Podpora 2x2:2 MIMO (Multiple-In, Multiple-Out) pre pásmo 5 GHz Áno  
Možnosť voľby rádiového módu v rámci SSR - 2.4GHz/5GHz, dual
5GHz alebo senzor (2.4GHz/5GHz) / 5GHz

Áno  

Podpora štandardov 802.11a/b/g/n/ac/ax Áno  
Certifikácia Wi-FI CERTIFIED 6 od Wi-Fi aliancie Áno  
Podpora OFDMA v oboch pásmach Áno  
Podpora 802.1ax s moduláciou 1024-QAM Áno  
Podpora TxBF (Transmit Beamforming) Áno  
Podpora HE20 pro pásmo 2,4 GHz Áno  
Podpora HE20/HE40/HE80 pre pásmo 5 GHz Áno  
Podpora DL SU-MIMO a MU-MIMO Áno  
Podpora automatickej správy kanálov a vysielacích výkonov Áno  
Podpora WPA3 Áno  
BLE rádio v súlade s IEEE 802.15.4 Áno  
Integrovaný CCF (Cellular Coexistence Filter) pre minimalizáciu vplyvu
rušenia mobilných sieti

Áno  

Vyžarovacie diagramy AP v oboch pásmach a polarizáciách súčasťou
technickej špecifikácie

Áno  

Všesmerový anténny systém v oboch pásmach pre SSR (Software
Selectable Radio)

Áno  

Konektor na anténny systém 2,4/5,2 GHz dual, 3/4 dBi, omni, dipól, ext.
RP-SMA, biela

4x  

Konektor anténny pre BLE 1x  
USB 2.0 host port 1x  
Konzolový port RJ45 Áno  



Možnosť napájania AP cez PoE (802.3af) s plnou funkcionalitou Áno  

Vstavaný slot pre "Kensington" zámok pre zabezpečenie montáže AP
Áno  

Rozsah pracovných teplôt 0 až 40°C Áno  
Nový produkt certifikovaný pre použitie v SR Áno  
Limitovaná doživotná záruka Áno  

Názov a opis požadovaných položiek

Požiadavka
na
funkcionalit
u

Splnenie
požiadavky
(Áno / Nie)

Ethernet switch
Počet RJ45 PoE portov 10/100/1000 24x  
Počet GE SFP portov 4x  
Príkon 370W  

Vypracovan.
realizačného
projektu

Vykonannie RF site survey Áno  
Analýza a návrh WLAN pokrytia Áno  
Návrh sieťovej infraštruktúry Áno  
Projektová dokumentácia Áno  

Montáž,
konfigurácia
a spustenie
systému

Montáž prístupových bodov Áno  
Konfigurácia prístupových bodov Áno  
Testovanie, validácia Áno  
Podpora pri spustení Áno  

LAN kabeláž
pre pripojenie
prístupových
bodov

Montáž kabeláže, uchytenie, vŕtanie, práca Áno  
Kábel CAT 5e ethernet kábel 600 m,  vrátane modulov RJ45 na jednom
konci  12 ks, Áno  

Lišty PVC 200 m Áno  
Meranie Áno  

ISO Certifikácia ISO 27001:2013 – systém manažérstva bezpečnosti
informácií Áno  

Príloha B



 

Identifikačné údaje uchádzača

Verejný obstarávateľ:   DSS Integra

Názov zákazky: „Oprava Wifi siete“

Názov spoločnosti *)

Sídlo alebo miesto podnikania *)

Štatutárny zástupca *)

IČO*)

DIČ*)

E-mail *)

Telefón *)

*) vyplniť

V …………………… dňa ……………….

........................................................
Podpis

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

Príloha C



 

 NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE

Verejný obstarávateľ:     DSS Integra

Názov zákazky: „Oprava Wifi siete“

Obchodné meno uchádzača*)
Adresa alebo sídlo uchádzača*)
IČO*)
Kontaktná osoba: *)
E-mail*)
Telefón *)

Uchádzač je/nie je platcom DPH. *)
Názov predmetu obstarávania Cena bez DPH

v EUR
DPH v EUR Cena s DPH

v EUR

„ Oprava Wifi siete“

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
V …………………… dňa ……………….

........................................................
Podpis

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

*) vyplniť


