
CENOVÁ PONUKA 
 
1. Identifikácia zadávateľa 
Názov: Obec Veľké Chlievany 
Sídlo: Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany 
IČO: 00311260 
DIČ: 2021054332 
 
2. Identifikácia dodávateľa 
Názov: RadioNET s.r.o. 
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 6 
Štatutárny zástupca: Martin Jursa, konateľ 
IČO: 50442112 
DIČ: 2120325141 
DIČ DPH: SK2120325141 
Kontaktné údaje: 0948 651 651, 0948 853 843, admin@radionet.sk 
 
3. Názov zákazky a miesto dodania: 
   3.a) Názov zákazky: „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na 
verejných priestranstvách v rámci obce“ 
 
   3.b) Miesta dodania: 
Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.7043, 18.22638) 
Bod 2 Slovenská pošta - Externý AP (48.70515, 18.22522) 
Bod 3 Námestie vedľa COOP Jednoty - Externý AP (48.7039, 18.22621) 
Bod 4 Športový areál- Stĺp VO- Externý AP (48.70612, 18.223) 
Bod 5 Park Juraja Palkoviča - Externý AP (48.70371, 18.22506) 
Bod 6 Športový areál Kabíny - Externý AP (48.70599, 18.22203) 
Bod 7 Kultúrny dom – Externý AP (48.70325, 18.22417) 
Bod 8 AS zastávka Trasidlá - Externý AP (48.70237, 18.2225) 
Bod 9 Dom smútku - - Externý AP (48.70244, 18.22122) 
Bod 10 Slaný jarok- Externý AP (48.70575, 18.21624) 
 
4. Skúsenosti/referencia 
Dodávka a montáž kamerového systému, wifi prístupových bodov a internetových rozvodov 
na pozemkoch spoločnosti WESICO v cene 16790 €, vrátane stavby stožiarov, výkopových 
prác pre uloženie optiky, bezdrôtových a optických prepojov a záložného batériového 
riešenia. 
FREE Wifi prístupové body na námestí Ľ.Štúra, Bánovce nad Bebravou (Mesto Bánovce nad 
Bebravou), free wifi na festivale Solid open Air a Držkovská Držka a veľa rôznych menších 
wifi zón. 
 
5. Cenová ponuka 

Kompletný systém wifi prístupu 
vrátane inštalačného projektu a aj inštalácie, simuláciou porytia priestoru, meranie skutočného 
pokrytia, revíziou žiarenia, školením personálu, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis 



a vyobrazenie hotspotu portálu s umiestneným logom podľa výzvy. 
 
Zariadenia: 
10x Ubiquiti Unifi wifi prístupový bod 
1x Napájací poe switch Ubiquiti Unifi  8 port 
1x Router/firewall brána UniFi Security Gateway 
1x Unifi cloud controller na správu systému 
200m FTP kábel outhdoor 
300m opticky kabel 12 vlákno 
Rack 6U 500mm Solarix 
1x point to point prepoj Ubiquiti AirFiber 5 Ghz medzi bodmi 
2x AP vysielač na prenos internetu ku koncovým bodom. 
1x point to point prepoj Ubiquiti AirFiber 5 Ghz na prívod konektivity ku základni wifi 
Drobný materiál (konektory, konzoly, úchytky...) 
10x záložný zdroj pre miesto na verejnom osvetlení (bez stáleho prístupu k elektrike, 12h záloha) 
1x solárny panel pre miesto bez dodávky elektriky 
Detailný prehľad zariadení s kódmi pre zadanie obstarávania v EKS sú v prílohe 
 

Kritérium Cena bez DPH    návrh koncovej 
ceny vrátane DPH 

Najnižšia celková zmluvná cena 
v EUR. Váha kritéria je 100%.*  11 764 €   14 117 € 

 
  
 
Ponuka neobsahuje náklady na prevádzku!  
Obec si prevádzku zabezpečí vo vlastnej réžii s vlastnej kapacity internetu. Je však možné 
doobjednať aj konektivitu od spoločnosti RadioNET s.r.o. s garantovanou šírkou pásma 50 
mbit v cene 25,-Eur/mesačne alebo 100 mbit v cene 39,-Eur. Negarantovaná linka 100 mbit 
v cene 29,-Eur (väčšinu času ide naplno ale pri silnom vyťažení siete môže ísť rýchlosť 
o 30% dole). Možnosť spolupráce aj bartrom (nájom pre vysielač). 
V cene je aj správa zariadení, rýchly servis do 3 hodín a udržiavanie bezpečnosti firewallu 
proti útokom – pravidelný softvérový upgrade. 
 
6. Popis hlavného wifi zariadenia: 
 
Názov:  
UNIFI AC HD Access point, Hotspot, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac Wave2, MU-MIMO 4x4, 
vonkajší/vnútorný 
EAN: 0810354026126, orientačná cena 580 eur za kus 
 
Výrobca:  
Ubiquiti networks, USA 
Globálny líder hotspotových systémov, pochádza z USA a systémy dodáva do 160 krajín. 
Všetky zariadenia aj s prípadnými servisnými časťami sú k dispozícii v Slovenskom sklade 
 

- Systém zvládne minimálne 750 simultánnych pripojení 
- Automaticky roaming medzi prístupovými bodmi určenie rýchlosti podľa SSID 

(nastavenie podľa výzvy) 
- Load balancing (prepínanie klientov na mene vyťažené AP) 



- Možnosť doplnenia ďalších AP 
- MESH systém 
- Spravovanie na diaľku aj mimo obecnej siete (odkiaľkoľvek) 
- Žiadne licenčné poplatky a bezplatné upgrady až 10 rokov. 
- Pripojiteľné kk riešeniu Hotspot 2.0 

 

 
 
7. Dodacie a platobné podmienky 
 
Montáž do 14 dní, odovzdanie do prevádzky po revízii, meraniu žiarenia a zaškolením 
personálu +5dní. 
Zálohová platba 100% vopred v zmysle rámcovej zmluvy alebo objednávky 
Extra záručná doba 3 roky za cenu 2 rokov len u nás! 
 
V Bánovciach nad Bebravou dňa 03.12.2019 
 
 
           Martin Jursa 

 RadioNET s.r.o. 


