
Spis č.:  101/2014 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Verejný obstarávateľ:  Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom: „WIFI AP, router“ (CPV – 32420000-3  Sieťové zariadenia.) 
 
Špecifikácia a minimálne požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 
 
1. AP (predpokladaný počet 3 ks): 
- určené pre použitie v budove, 
- komunikujúce v pásme 2,4 GHz aj 5 GHz, 
- rýchlosť v pásme 2,4 GHz: 450 Mb/s, 
- rýchlosť v pásme 5 GHz: 1300 Mb/s, 
- dosah 100 metrov, 
- spĺňajúce WIFI štandardy 802.11 a/b/g/n/ac, 
- spĺňajúce štandard 802.3at, 
- umožňujúce montáž na stenu, 
- umožňujúce montáž na strop, 
- obsahujúce bezpečnostný zámok, 
- obsahujúce montážnu sadu na pripojenie na stenu resp. strop, 
- pripojiteľné RJ45 Gb/s, 
- obsahujúce sekundárny RJ45 port Gb/s, 
- umožňujúce napájanie cez POE, 
- bez externej antény, 
- umožňujúce správu pomocou existujúceho UniFi Controllera a UniFi AP-PRO 
 
2. Router – predpokladaný počet 1 kus. 

- 5 portov 10/100/1000 Mbps s POE 24/48V 
- 1 port konzola 
- DHCP klient a server,  
- VLAN statické routovanie,  
- firewall,  
- DNS,  
- VPN,  
- QoS,  
- NAT  
- RAM 512 MB 
- úložný priestor 2 GB 
- dvojjadrový 500 MHz procesor 
- kompatibilné s UniFi AP Pro a UniFi AP AC 

 
K výzve ďalej uvádzame: 
1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej kvality 

dodania tovarov podľa tejto výzvy. 
1.2 Cenu je potrebné uviesť v cenovej ponuke bez DPH a s DPH. 
1.3 Náš požadovaný termín dodania tovarov je do: 21.2.2014. 
1.4 Ďalšie naše zmluvné podmienky ak sú, sú uvedené v prílohe tejto výzvy. 
1.5 Cenovú ponuku spolu s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie je potrebné 

zaslať do 14.2.2014 osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa, do 1300 hod. Zároveň Vás 
prosíme o zaslanie cenovej ponuky mailom na adresu bertko@szske.sk  alebo skola@szske.sk. 

1.6 Objednávka bude uplatnená u toho uchádzača, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú ponuku s týmito 
kritériami: Najnižšiu cenu predloženú v súlade s touto výzvou. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu cenovú 
ponuku nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ 
môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov. Ak uchádzač neodstráni nedostatky 
v stanovenom čase, bude objednávka uplatnená u ďalšieho uchádzača v poradí (Zmluva podpísaná 
s ďalším uchádzačom). 



 

1.7 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 17.2.2014. 
1.8 Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje, faktúra bude uhradená po poskytnutí celého predmetu 

zákazky najneskôr do 40 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. 
1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť počty objednávaných tovarov. 
1.10 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov nevybrať žiadneho 

uchádzača. 
 
 
Spracoval: Ing. Vladimír Lenčák 
          
         PhDr. Viera Rusinková 
               riaditeľka školy 


