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49/486/2015                                                                            Ing. Ľudmila Horňanská kl. 18                10. 11. 2015                                                                                                    
 
Vec 
Predloženie cenovej ponuky na: „Zabezpečenie internetového pripojenia do všetkých učební 
a kabinetov na škole – žiadosť. 

 

          Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie internetového 
pripojenia do všetkých učební a kabinetov na  SOŠT, Kukučínova 23, Košice (ďalej len „škola“)“.    

         Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme podľa ustanovenia § 9 ods. 9. zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších 
predpisov. 

        Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je: 

a.) vykonať na základe obhliadky priestorov školy  premeranie intenzity signálu v jednotlivých 
učebniach, kabinetov a zabezpečenie úplného bezdrôtového  (WiFi) pripojenia do všetkých 
učební a kabinetov na škole prostredníctvom WiFi prístupových bodov napájaných cez 
POE a s pripojením cez 1GB switch, podľa  priloženej prílohy č. 1.    

b.)  zabezpečiť rýchlosť k prístupovému bodu 300Mbps, maximálny výstupový výkon 
prístupového bodu 27dB 

1. Cenovú ponuku je potrené spracovať podľa prílohy č. 1.   
2. Cenu je potrebné uviesť v  cenovej ponuke   s DPH. 
3. Cenovú ponuku s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie je potrebné 

zaslať mailom na adresu lhornanska@gmail.com názvom „súťaž – zabezpečenie internetového 
pripojenia do 13. 11. 2015 do 14,00 hod.  

4. Objednávka bude zaslaná  uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bude ekonomicky najvýhodnejšia. 
Ak cenová ponuka nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, 
verejný obstarávateľ môže túto ponuku vylúčiť z hodnotenia alebo uzavrieť zmluvu  s ďalším 
uchádzačom v poradí. 

5. O výsledku verejného obstarávania budú uchádzači informovaní v termíne do  18. 11. 2015 

Kontaktná osoba určená  obstarávateľom na rokovanie je Ing. Ľudmila Horňanská, č. telefónu: 
055/6228031 kl. 18, číslo mobilu: 0902289995 a  mailová adresa: lhornanska@gmail.com.   
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S pozdravom     
 
 
                                                                                                                 Ing. Adrián Kišidaj, v.r. 
                                                                                                                   vedúci EÚ a VS  
      


