
Položka Merná jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena 
(v EUR bez DPH)

Vysúťažená suma 
celkom

 (v EUR s DPH)

Limity podľa Príručky pre oprávnenosť 
výdavkov PO7 OPII pre dopytovo 

orientované projekty „Wifi pre Teba“ 
(max. suma za 1 AP v EUR s DPH)

Externý prístupový bod (AP) č. 1 - 9: 1,500.00

Externý prístupový bod ks 10 1098 13175 (nevypĺňa sa)

Inštalácia a konfigurácia AP súbor 10 90 1080 (nevypĺňa sa)

SW manažment AP súbor 10 60 720 (nevypĺňa sa)

12479 (nevypĺňa sa)

14975

Príloha č. 1: Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity (Uvedená príloha sa pri ŽoP predkladá iba v prípade, ak dodávateľ riešenia vystaví 
faktúru vo väčšom položkovom detaile ako je uvedené v prílohe č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet projektu), ktorý obsahuje len samostatné položky:
a.  „Externý prístupový bod“ (počet) 
b. „Interný prístupový bod“ (počet). 

(nevypĺňa sa)

Spolu s DPH

Spolu bez DPH



Príloha č. 1: Inštruktáž k vyplneniu prílohy Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity 

Položka
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena 

(v EUR bez 
DPH)

Vysúťažená suma 
celkom

 (v EUR s DPH)

Limity podľa Príručky pre oprávnenosť 
výdavkov PO7 OPII pre dopytovo 

orientované projekty „Wifi pre Teba“ 
(max. suma za 1 AP v EUR s DPH)

Externý prístupový bod (AP) č. 1 - 7: 1,500.00

Prístupový bod ks 7                670.00                    5,628.00 (nevypĺňa sa)

Inštalácia a konfigurácia AP hod 35                  80.00                    3,360.00 (nevypĺňa sa)

Centrálne komponenty (switch, router, 
optické káble, ...)

súbor 1                950.00                    1,140.00 (nevypĺňa sa)

                 10,128.00 (nevypĺňa sa)

Interný prístupový bod (AP) č. 1 - 3: 1,000.00

Prístupový bod ks 3                350.00                    1,260.00 (nevypĺňa sa)

Inštalácia a konfigurácia AP hod 10                  80.00                       960.00 (nevypĺňa sa)

Centrálne komponenty (switch, router, 
optické káble, ...)

súbor 1                550.00                       660.00 (nevypĺňa sa)

                   2,880.00 (nevypĺňa sa)

               13,008.00   

(nevypĺňa sa)

Spolu

(nevypĺňa sa)

Spolu

Celkom



Príloha č. 1: Inštruktáž k vyplneniu prílohy Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity 

Položka
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

 Jednotková 
cena 

(v EUR bez 
DPH) 

 Vysúťažená suma 
celkom

 (v EUR s DPH) 

Limity podľa Príručky pre oprávnenosť 
výdavkov PO7 OPII pre dopytovo 

orientované projekty „Wifi pre Teba“ 
(max. suma za 1 AP v EUR s DPH)

Externý prístupový bod (AP) č. 1: 1,500.00

Prístupový bod ks 1                670.00                      804.00 (nevypĺňa sa)

Inštalácia a konfigurácia AP hod 3                  80.00                      288.00 (nevypĺňa sa)

Kabeláž - prepojenie AP optickým káblom m 30                    5.00                      180.00 (nevypĺňa sa)

Centrálne komponenty (switch, router, ...) súbor 1                150.00                      180.00 (nevypĺňa sa)

                  1,452.00 (nevypĺňa sa)

Externý prístupový bod (AP) č. 2: 1,500.00

Prístupový bod ks 1                670.00                      804.00 (nevypĺňa sa)

Inštalácia a konfigurácia AP hod 3                  80.00                      288.00 (nevypĺňa sa)

Kabeláž - prepojenie AP optickým káblom m 30                    5.00                      180.00 (nevypĺňa sa)

Centrálne komponenty (switch, router, ...) súbor 1                180.00                      216.00 (nevypĺňa sa)

                  1,488.00 (nevypĺňa sa)

Externý prístupový bod (AP) č. 3: 1,500.00

Prístupový bod ks 1                670.00                      804.00 (nevypĺňa sa)

Inštalácia a konfigurácia AP hod 3                  80.00                      288.00 (nevypĺňa sa)

Kabeláž - prepojenie AP optickým káblom m 25                    5.00                      150.00 (nevypĺňa sa)

Centrálne komponenty (switch, router, ...) súbor 1                150.00                      180.00 (nevypĺňa sa)

                  1,422.00 (nevypĺňa sa)

Externý prístupový bod (AP) č. 4: 1,500.00
AP/Router spĺňajúci minimálne  technické 
parametre

ks 1                670.00                      804.00 (nevypĺňa sa)

Inštalácia a konfigurácia AP hod 2                  80.00                      192.00 (nevypĺňa sa)

Kabeláž - prepojenie AP optickým káblom m 40                    5.00                      240.00 (nevypĺňa sa)

Centrálne komponenty (switch, router, ...) súbor 1                200.00                      240.00 (nevypĺňa sa)

                  1,476.00 (nevypĺňa sa)

Externý prístupový bod (AP) č. 5: 1,500.00

Prístupový bod ks 1                670.00                      804.00 (nevypĺňa sa)

Inštalácia a konfigurácia AP hod 4                  80.00                      384.00 (nevypĺňa sa)

Kabeláž - prepojenie AP optickým káblom m 20                    5.00                      120.00 (nevypĺňa sa)

Centrálne komponenty (switch, router, ...) súbor 1                150.00                      180.00 (nevypĺňa sa)

                  1,488.00 (nevypĺňa sa)

Interný prístupový bod (AP) č. 1: 1,000.00

Prístupový bod ks 1                350.00                      420.00 (nevypĺňa sa)

Inštalácia a konfigurácia AP hod 3                  80.00                      288.00 (nevypĺňa sa)

Kabeláž - prepojenie AP optickým káblom m 4                    3.50                        16.80 (nevypĺňa sa)

Centrálne komponenty (switch, router, ...) súbor 1                100.00                      120.00 (nevypĺňa sa)

                     844.80 (nevypĺňa sa)

Interný prístupový bod (AP) č. 2: 1,000.00

Prístupový bod ks 1                350.00                      420.00 (nevypĺňa sa)

Inštalácia a konfigurácia AP hod 3                  80.00                      288.00 (nevypĺňa sa)

Kabeláž - prepojenie AP optickým káblom m 5                    3.50                        21.00 (nevypĺňa sa)

Centrálne komponenty (switch, router, ...) súbor 1                120.00                      144.00 (nevypĺňa sa)

                     873.00 (nevypĺňa sa)

Interný prístupový bod (AP) č. 3: 1,000.00

Prístupový bod ks 1                350.00                      420.00 (nevypĺňa sa)

Inštalácia a konfigurácia AP hod 4                  80.00                      384.00 (nevypĺňa sa)

Kabeláž - prepojenie AP optickým káblom m 10                    3.50                        42.00 (nevypĺňa sa)

Centrálne komponenty (switch, router, ...) súbor 1                100.00                      120.00 (nevypĺňa sa)

                     966.00 (nevypĺňa sa)

                10,009.80 

(nevypĺňa sa)

Spolu
(nevypĺňa sa)

Spolu

Celkom

Spolu

(nevypĺňa sa)

Spolu
(nevypĺňa sa)

Spolu
(nevypĺňa sa)

Spolu
(nevypĺňa sa)

Spolu
(nevypĺňa sa)

Spolu
(nevypĺňa sa)


