
Podrobný opis predmetu obstarávania  

 

1. Zákazka musí byť realizovaná v súlade s Dohodou o grante v rámci nástroja na 

prepájanie Európy (NPE) – WiFi4EU, Dohoda č. INEA/CEF/WiFi4EU/ 3-

2019/029762-046598 

 

2. Spoločnosť na inštaláciu Wi-Fi sa musí zaregistrovať na portáli WiFi4EU na adrese 

https://www.wifi4eu.eu/. Príjemca sa zaväzuje previesť záväzky vyplývajúce z tejto 

dohody na spoločnosť na inštaláciu Wi- Fi. Príjemca musí najmä zabezpečiť, aby sa aj 

na spoločnosť na inštaláciu Wi-Fi okrem článku II.9.4 vzťahovali aj tieto podmienky: 

a) povinnosť dodržiavať technické požiadavky uvedené v prílohe I Dohody o grante; 

b) povinnosť predložiť vyhlásenie a dodatočné informácie uvedené v článku 4.1 písm. a). 

Dohody o grante 

 

3. Žiadosť o platbu predkladá spoločnosť na inštaláciu. Žiadosť o platbu sa považuje zo 

strany agentúry za prijatú, keď boli predložené tieto vyhlásenia: 

a) Vyhlásenie spoločnosti na inštaláciu Wi-Fi uvedené na portáli WiFi4EU, že inštalácia 

siete(-í) WiFi4EU bola dokončená podľa prílohy I a funguje. Vyhlásenie musí v prípade každej 

siete WiFi4EU obsahovať tieto povinné informácie: 

- názov siete WiFi4EU (napr.: radnica) - názov domény. 

Okrem toho musí spoločnosť na inštaláciu Wi-Fi poskytnúť v prípade každej siete WiFi4EU 

úplný zoznam nainštalovaných prístupových bodov. Pre každý prístupový bod sa majú 

poskytnúť tieto povinné informácie: 

 Typ lokality (napr.: škola, park, metro). Na portáli WiFi4EU bude rozbaľovací zoznam. 

 Názov lokality (napr.: chodba) 

 Geolokalizácia prístupového bodu 

 Typ zariadenia: vnútorné alebo vonkajšie 

 Značka zariadenia 

 Model zariadenia 

 Sériové číslo zariadenia 

 Adresa MAC (Media Access Control) 

b) Vyhlásenie príjemcu uvedené na portáli WiFi4EU, že sieť(-te) WiFi4EU je (sú) v súlade 

s prílohou I a funguje(-ú). 

 

4. Agentúra má po prijatí vyhlásení a doplňujúcich informácií maximálne 60 dní na 

overenie fungovania siete(-í) WiFi4EU a na uhradenie platby zostatku spoločnosti na 

inštaláciu Wi-Fi. 

Platba sa uhradí iba pri splnení týchto podmienok: 

i) na sieť WiFi4EU sa pripojilo najmenej 10 používateľov; 

ii) značka WiFi4EU je vhodne umiestnená na portáli na prihlásenie. 

Po splnení vyššie uvedených podmienok dostane príjemca potvrdzujúce oznámenie a agentúra 

uhradí platbu spoločnosti na inštaláciu Wi-Fi. Uvedenými platobnými podmienkami nie je 



dotknuté právo agentúry kontrolovať súlad zariadení Wi-Fi s technickými špecifikáciami 

uvedenými v prílohe I Dohody o grante prostredníctvom auditov ex post. 

5. Preplatenie poukazu sa uskutoční na bankový účet, ktorý spoločnosť na inštaláciu Wi-

Fi uviedla na portáli WiFi4EU vo formáte IBAN (International Bank Account Number). 

 

6. Príjemca musí: 

- udržiavať sieť(-te) WiFi4EU plne funkčnú(-é) počas troch rokov od dátumu 

potvrdzujúceho oznámenia agentúry, 

- prekonfigurovať sieť(-e) WiFi4EU s cieľom pripojiť ju (ich) na zabezpečené 

overovacie a monitorovacie riešenie v úplnom súlade s požiadavkami stanovenými v 
bode I.5 prílohy I Dohody o grante. 

Príjemca bude zodpovedný aj za pravidelnú údržbu a nevyhnutné opravy siete(-í) WiFi4EU. 

Sieť resp. siete nemôžu byť v priebehu roka nefunkčné viac ako 60 kalendárnych dní. 

Počas trojročného obdobia od platby zostatku môže agentúra vykonať technické kontroly 

a/alebo audity s cieľom určiť, či príjemca dodržiava ustanovenia tejto dohody. 

7. Poukazy WiFi4EU možno použiť na financovanie inštalácie úplne novej verejnej Wi-

Fi siete, na modernizáciu existujúcej verejnej Wi-Fi siete alebo na rozšírenie pokrytia 

existujúcej verejnej Wi-Fi siete. Nainštalovaná sieť nesmie kopírovať existujúce 

bezplatné súkromné alebo verejné ponuky podobných vlastností vrátane kvality. 

 

8. Technické požiadavky pre zariadenia Wi-Fi siete(-í) WiFi4EU: 

Príjemca nainštaluje určitý počet prístupových bodov podľa hodnoty poukazu na svojom 

trhu. V každom prípade bude musieť nainštalovať minimálne nasledujúci počet, v závislosti 

od kombinácie vnútorných a vonkajších prístupových bodov: 

 

Príjemca musí zabezpečiť, že každý prístupový bod: 

> podporuje súbežné dvojpásmové (2,4 GHz - 5 GHz) použitie; 

> má podporný cyklus nad 5 rokov; 

> má priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov; 

> má osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimálne pre všetky prístupové 

body každej siete WiFi4EU; 

> podporuje IEEE 802.1x; 

Počet vonkajších prístupových 

bodov 

Počet vnútorných 

prístupových bodov 

10 3 

  

 



> spĺňa normu IEEE 802.11ac Wave I; 

> podporuje IEEE 802.11r; 

> podporuje IEEE 802.11k; 

> podporuje IEEE 802.11v; 

> je schopný zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu; 

> má najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup); 

> spĺňa certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi Alliance). 

9. S cieľom zabezpečiť, aby bola financovaná sieť WiFi4EU schopná poskytnúť kvalitný 

používateľský zážitok, musí ponuka zabezpečiť internetové pripojenie s najvyššou 

rýchlosťou dostupnou v danej oblasti, a v každom prípade musí ísť o pripojenie s 

minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps.  
 

 

 


