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Zápisnica z otvárania a z vyhodnotenia ponúk 

 
zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa / prijímateľa 

Obchodné meno / Názov Obec Zavar 

Poštová adresa Viktorínova 312/14 

Mesto Zavar 

PSČ 919 26 

IČO 00 313 203 

Kontaktná osoba  Ing. Zuzana  Matušková 

tel. č.  +421 904 223 613 

e-mail matuskova.vos@gmail.com 

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

www.zavar.sk 

 
2. Identifikácia projektu 
 
Názov projektu 

Wifi pre teba 
„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na 
verejných priestranstvách v rámci obce Zavar“ 

 
3. Názov zákazky 

Wifi pre teba 
„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci 

obce Zavar“ 
 

4. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo)  
Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce 
prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy 
na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo 
viac ako 30 % do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných 
priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 9 externých a 1 interný prístupových bod zahrňujúci 
potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude 
používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou 
rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú 
umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:  
OCÚ, kultúrny dom – externý AP (48.3527720502772 ; 17.6739817857742) 
Knižnica - interný AP (48.3517854593146 ; 17.673405110836) 
Zastávka - externý AP (48.351928057202 ; 17.6728901267052) 
Zdravotné stredisko - externý AP (48.3507208643513 ; 17.6735311746597) 
Športový areál - externý AP (48.3492012490828 ; 17.6680085062981) 
Športový areál - externý AP (48.34898912323 ; 17.6681077480316) 
Park Blavská - externý AP (48.3480158285851 ; 17.6763260364532) 
Park Mlynská - externý AP (48.3502689952196 ; 17.6749849319458) 
Park v centre - externý AP (48.3517972682174 ; 17.6735412329435) 
Zástavka - externý AP (48.354614838736 ; 17.6750828325748) 
 
Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať minimálne 
nasledujúce technické parametre:  
1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh, 
2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov, 
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3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov, 
4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of 
management), 
5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom, 
6. Podpora 802.1x IEEE štandardu, 
7. Podpora 802.11r IEEE štandardu, 
8. Podpora 802.11k IEEE štandardu, 
9. Podpora 802.11v IEEE štandardu, 
10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby, 
11. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output), 
12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program). 
 
Sumár aktivít a výstupov 
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 s umiestneným logom. 
 

5. Požadovaný termín a miesto dodania: Obec Zavar.  
Lehota dodania alebo dokončenia predmetu zákazky:  Maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia  
       účinnosti zmluvy po zverejnení. 

6. Spoločný slovník obstarávania:  32571000-6 

 
7. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, resp. 
miesta podnikania,  

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob a dátum 
oslovenia 

 
1. 

I.H.S.V, spol. s r.o. 
Búdková cesta 26 
811 04 Bratislava 

Jana Nováková 
info@ihsv.eu 

 
7.10.2020      

elektronicky 

 
2. 

SwapTech, s.r.o. 
Bajkalská 41/A 
821 09 Bratislava 

Ján Majo 
majo.swaptech@gmail.com 

+421 908 464 356 

 
7.10.2020      

elektronicky 

 
3. 

TDO, s.r.o. 
Kríkova 8696/12 
821 07 Bratislava 

Ing. Daniel Tichý 
tdosystem@gmail.com 

+421 903 542 883 

 
7.10.2020      

elektronicky 

 
 

8. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 

 

 

 

P.č. 

Uchádzač: 

obchodné meno 
adresa sídla, resp. miesta podnikania 

 

Cena bez 
DPH v € 

 
Poradie 

umiestnenia 

Celková 
cena spolu 
s DPH v € 

Dátum 
predloženia 

ponuky 

1. 

TDO, s.r.o. 
Kríkova 8696/12 
821 07 Bratislava 

13 613,20 2. 16 335,84 
16.10.2020 
08:31 
elektronicky 

2. 

SwapTech, s.r.o. 
Bajkalská 41/A 
821 09 Bratislava 

14 250,00 1. 

14 250,00 
Nie je 

platiteľom 
DPH 

16.10.2020 
08:55 
elektronicky 
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9. Kontrola splnenia podmienok účasti:: 

Uchádzač/ 

Záujemca 

Podmienka 
účasti 

Znenie podmienky 
účasti 

Predložené 
doklady 

preukazujúce 
splnenie 

podmienky 

Záver 
posúdenia 

 

TDO, s.r.o. 
Kríkova 8696/12 
821 07 Bratislava 

Osobné 
postavenie 
§ 32 ZVO 

§ 32 ods.2 písm. e) 
doklad o oprávnení 
dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá predmetu 
zákazky.  

§ 32 ods.1 písm. f)       
ČV, že nemá uložený 
zákaz účasti vo VO 

Podľa výpisu  
z OR SR je 
oprávnený 

dodávať tovar 
Podľa registra 

osôb so zákazom 
na UVO nemá 
zákaz účasti vo 

VO 
Predložil ČV 

Splnil 
podmienky 
účasti 

SwapTech, s.r.o. 
Bajkalská 41/A 
821 09 Bratislava 

Osobné 
postavenie 
§ 32 ZVO 

§ 32 ods.2 písm. e) 
doklad o oprávnení 
dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá predmetu 
zákazky.  

§ 32 ods.1 písm. f)       
ČV, že nemá uložený 
zákaz účasti vo VO 

Podľa výpisu  
z OR SR je 
oprávnený 

dodávať tovar 
Podľa registra 

osôb so zákazom 
na UVO nemá 
zákaz účasti vo 

VO 
Predložil ČV 

Splnil 
podmienky 
účasti 

 

10. Identifikácia vybraného zhotoviteľa:  
SwapTech, s.r.o., Bajkalská 41/A, 821 09 Bratislava 
IČO: 36 257 672 
 
 
11. Zdôvodnenie výberu/ kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

  Najnižšia cena  s DPH 
  Najlepšieho pomeru ceny a kvality 
  Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu 

 
 

12. Konečná zmluvná cena:   14 250,00 Eur. Nie je platiteľom DPH. 
 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní nezistil konflikt záujmov , 
ktorý by narušili alebo obmedzili čestnú hospodársku súťaž. 

13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka alebo 
  Zmluva 
  Rámcová dohoda 
  Iné: ............................................... 

 
14. Iné skutočnosti : neuplatňuje sa 
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15. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk: Obec Zavar,  dňa 16.10.2020 

 
Vyhlásenie: 

Týmto vyhlasujeme, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu sme postupovali transparentne, odborne, v súlade so 
svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na 
účelné, efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. 

 
Za verejného obstarávateľa hodnotili:  
 

 Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Kontaktná osoba na 
verejné obstarávanie 

Ing. Zuzana  Matušková  16.10.2020 

Starosta obce  

 

Bc. Lukáš Sochor 

 

 16.10.2020 

 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu 
k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

Prílohy:       

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia 
  Výpočet bodov za každého uchádzača a za každé kritérium (ak relevantné) 
  Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 
Za verejného obstarávateľa odsúhlasil: 
 
 
Dátum a miesto: 16.10.2020                        .......................................................         
            
                                     Bc. Lukáš Sochor 

        starosta obce 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


