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Ime oziroma naziv ponudnika:

PONUDBA ZA NAMESTITEV BREZPLAČNIH DOSTOPNIH TOČK
DO OMREŽJA WIFI NA JAVNIH MESTIH V OKVIRU INSTRUMENTA
ZA POVEZOVANJE EVROPE (IPE) – POBUDA WIFI4EU
I.

PREDMET NAROČILA

Predmet naročila je:
− namestitev 15 brezplačnih dostopnih točk do omrežja WiFi (v nadaljevanju dostopne
točke),
− vzpostavitev ustreznega prestreznega portala (kot je navedeno v Sporazum u o dodelitvi
nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU, ki je
priloga tega poziva – v nadaljevanju Sporazum),
− zagotavljanje delovanja omrežij WiFi4EU v celoti najmanj tri leta od datuma uradnega
obvestila agencije s potrdilom (kot je navedeno v Sporazumu),
− vnovična konfiguracija omrežja WiFi4EU za povezavo z zavarovanim sistemom
avtentikacije in spremljanja (kot je navedeno v Sporazumu) in
− vse ostale naloge in zahteve, ki izhajajo iz Sporazuma.
Dostopne točke bodo nameščene na treh lokacijah:
− Velodrom, Zaloška cesta 20, 8000 Novo mesto
8 zunanjih in 1 notranja dostopna točka;
− Avtobusna postaja Novo mesto, Topliška cesta 1, 8000 Novo mesto
2 zunanji in 1 notranja dostopna točka;
− Mladinski center Oton, Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto
1 zunanja in 2 notranji dostopni točki.
Izvajalec mora zagotoviti, da vsaka dostopno točka izpolnjuje vsaj naslednje zahteve:
− podpira hkratno dvopasovno (2,4 Ghz–5 Ghz) uporabo,
− ima podporni cikel, daljši od 5 let,
− povprečni čas med okvarami (MTBF) znaša najmanj 5 let,
− ima namensko in centralizirano enotno točko upravljanja vsaj za vse dostopne točke
vsakega omrežja WiFi4EU,
− podpira IEEE 802.1x,
− je skladna s standardom IEEE 802.11ac Wave I,
− podpira IEEE 802.11r,
− podpira IEEE 802.11k,
− podpira IEEE 802.11v,
− zmore vsaj 50 hkratnih uporabnikov brez poslabšanja delovanja,
− ima najmanj 2 x 2 antenska sistema z več vhodi in izhodi (MIMO),
− je skladna s standardom Hotspot 2.0 (program certificiranja Passpoint Wi-Fi Alliance).
Poleg zahtev iz tega povabila mora izvajalec pri oddaji ponudbe upoštevati tudi vsa določila in
zahteve, ki izhajajo iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za
povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU, ki ga je naročnik sklenil z Izvajalsko agencijo za
inovacije in omrežja (INEA) in je priloga temu povabilu.
Dostop do interneta z ustrezno količino prenosa podatkov na posamezni lokaciji zagotovi
naročnik.
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II. PODATKI O PONUDNIKU
Ime oziroma naziv:
Naslov ponudnika:
Davčna številka:
Matična številka:
Zavezanec za DDV:

DA / NE

Transakcijski račun:
Telefon:
e-pošta:
Spletna stran:

III. ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA
Ime in priimek:
Funkcija:
Telefon:
e-pošta:

IV. KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA
Ime in priimek:
Funkcija:
Telefon:
e-pošta:
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V. PONUDBENA CENA
Opis

Cena/enoto
brez DDV

Količina

Cena v EUR
brez DDV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Skupna cena brez DDV
Popust
Skupna cena s popustom brez DDV
DDV
Skupna cena z DDV
Po potrebi kopirajte vrstice.

VI. OPIS REŠITVE IN PONUJENE OPREME
VII. PONUDBENI ROKI
Rok za izvedbo naročila je 30 dni od podpisa pogodbe.

VIII.

VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je 60 dni od datuma te ponudbe.

kraj in datum

žig
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