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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV
Časť I.
Všeobecné informácie
1

I d e n t if ik á c ia

verejnéh o o bstarávateľa

1.1 Názov organizácie:
Adresa sídla:
Krajina:
Právna forma:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava
Slovenská republika

Verejný obstarávate!’ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
IČO:
Kontaktná osoba:

2

2.1

2.2
2.3
3

00399957
Anna Národová
Telefón: 00421 2 672 95 147
E-mail: anna.narodova@euba.sk

Fax: 00421 2 672 95 185
www.euba.sk

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných telekomunikačných služieb mobilného operátora vytvorením vnútropodnikovej siete (ďalej len „VPS“) pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa, t.j.
pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete mobilného operátora, doplnkové verejné telekomunikačné
služby.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 111 780,00 eur.
Číselný kód služby zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 64212000-5, 32250000-0.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.
4

V a r ia n t n é

r ie š e n ie

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
4.2 Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada.
5

M ie s t o

p o s k y t n u t ia p r e d m e t u z á k a z k y

5.1 Miesto alebo miesta poskytnutia služby:
5.1.1
V sídle verejného obstarávateľa: Ekonomická univerzita vBratislave,Dolnozemská
Bratislava,
5.1.2
a na celom území Slovenskej republiky.
6

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA

cesta

1, 852 35

p o s k y t n u t ia

6.1 Platnosť rámcovej dohody je stanovená na obdobie 36mesiacov odnadobudnutia jejúčinnosti,respektíve
vyčerpania limitu predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho , ktorá skutočnosť nastane skôr.
7

7.1
7.2
8

8.1
8.2

Z droj

do

f in a n č n ý c h p r o s t r ie d k o v

Predmet zákazky sa bude financovať z dotačných a mimodotačných zdrojov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
Druh

zákazky

Zákazka na poskytnutie služby podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania rámcovú dohodu s jedným účastníkom
v zmysle §64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
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8.3

9

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť
súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky, vrátane časti B.1 Opis
predmetu zákazky a časti B.2 Spôsob určenia ceny.
Leho ta

v ia z a n o s t i p o n u k y

9.1

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 3 1 .0 3 .2 0 1 4 .
9.2
V prípade uplatnenia revíznych postupov proti postupu verejného obstarávateľa zo strany
záujemcov/uchádzačov alebo z iných vážnych dôvodov na strane verejného obstarávateľa môže dôjsť
k predĺženiu stanovenej lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi záujemcom/uchádzačom
predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia, verejným obstarávateľom
takto oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
10

Záu jem c a/uchádzač

10.1

Záujemca je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar,
uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní..
10.2 Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar,
uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.
10.3 Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu,
musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov uzatvorenej na
poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať
v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať
v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu rámcovej dohody a komunikácie/zodpovednosti
v procese plnenia rámcovej dohody.

Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
11

11.1

11.2

11.3
11.4
11.5

11.6

12

12.1

K o m u n ik á c ia

m edzi ve r e jn ým o bs ta r á v a te ľo m a uc h á d za č m i a leb o zá u jem c a m i

Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo
k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Oznámenie,
odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iným
prepravcom, doručením písomnosti faxom, elektronicky (e-mailom), telefonicky alebo ich kombináciou.
Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk, oznámením
o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu
s odôvodnením sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty alebo osobným doručením.
V prípade použitia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu alebo námietka doručená na adresu
verejného obstarávateľa v listinnej podobe prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobným doručením.
Ostatná komunikácia okrem komunikácie uvedenej v bodoch 11.2 a 11.3 sa bude uskutočňovať poštou, faxom,
e-mailom. Z komunikácie musí byť zrejmá identifikácia záujemcu alebo uchádzača.
Telefonická komunikácia sa bude uskutočňovať v pracovných dňoch od. 8.00 h. do 14.30 h. iba v prípade
overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností s kontaktnou osobou
verejného obstarávateľa.
Jazykom dorozumievania je štátny jazyk Slovenskej republiky, t.j. slovenský jazyk.

V y s v e t ľ o v a n ie

a d o p l n e n ie s ú ť a ž n ý c h p o d k l a d o v

Vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, alebo inej
sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým zainteresovaným
záujemcom, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie.
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12.2

Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk.
12.3 O vysvetlenie môže záujemca požiadať spôsobom podľa bodu 11. priamo kontaktnú osobu verejného
obstarávateľa na adrese: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava, Anna
Národová, teľ: +421 2 672 95 147, fax: +421 2 672 95 185, anna.narodova@euba.sk.
12.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré
preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk.
13

O b h l ia d k a

13.1

m ie s t a p o s k y t n u t ia p r e d m e t u z á k a z k y

Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky nie je potrebná.
Časť III.
Príprava ponuky

14.

v y h o t o v e n ie p o n u k y

14.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, nezmazateľným
atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej
obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
14.2 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry (prospekty
a pod.), boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi ponuku. Verejný obstarávateľ odporúča, aby
uchádzač všetky strany príslušnej časti ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal.
14.3 Uchádzač predloží písomnú ponuku podľa bodu 21.2 týchto súťažných podkladov v jednom listinnom origináli
a v jednej elektronickej kópii na CD/DVD nosičoch, alebo na iných vhodných nosičoch, tiež rozdelenú podľa bodu
21.2 týchto súťažných podkladov, vo formáte súborov pdf. v strojovom čitateľnom tvare (textové a tabuľkové
výstupy), obrázkové výstupy vo formáte pdf., prípadne vo formáte pre kompresiu súborov zip. (ďalej len „CD/DVD
nosič“). Na týchto CD/DVD nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača (mimo dokladov, ktorými
preukazuje uchádzač splnenie podmienok účasti) tak, aby obsah CD/DVD nosičov bol identický s ponukou
predloženou v písomnej/papierovej forme, pričom ak ide o doklady, ktoré sú v ponuke a sú podpísané alebo
obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej ponuke s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré
dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačok pečiatky. CD/DVD je určené
na účely zverejňovania dokumentov podľa zákona o verejnom obstarávaní, preto musia byť primerane označené
vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o informáciách ako dôverné podľa §20 zákona
o verejnom obstarávaní, ako aj vo väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov
Slovenskej republiky (ďalej len “dôverné informácie”).
14.4 Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD v súlade so zákonom na
ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, aby mohli byť priamo použité
na ich zverejnenie podľa zákona o verejnom obstarávaní (treba vymazať, resp. začierniť číslo bankového účtu,
rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail, podpis ...atď.).
14.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča,
aby ponuka uchádzača predložená podľa bodu 21.2 týchto súťažných podkladov obsahovala uchádzačom
vypracovaný „Zoznam dôverných informácii“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho
dôverné informácie.
15

Jazyk

ponuky

15.1

Ponuka, ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej
republiky, t.j. v slovenskom jazyku.
15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí predložiť doklady , ktorými
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v pôvodnom jazyku a súčasne, predložiť
úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
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16 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
16.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke bude vyjadrená v eurách.
16.2 Cena bude spracovaná podľa časti súťažných podkladov 62. Spôsob určenia ceny.
17

Zábezpeka

17.1
18

v ia z a n o s t i p o n ú k

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
OBSAH PONUKY

Ponuka musí obsahovať tieto dokumenty:
18.1
Obsah časti označenej slovom „OSTATNÉ“ obsahuje naimä tieto dokumenty:
18.1.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet zákazky
podľa týchto súťažných podkladov;
18.1.2 obsah ponuky (index - položkový zoznam) s odkazom na očíslované strany;
18.1.3 vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (zo strany 13 týchto súťažných podkladov).
18.1.4 V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, výplni a predloží tento formulár každý jej člen;
18.1.5 dokumenty/doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného,
finančného/ekonomického postavenia, odbornej a technickej spôsobilosti uvedených vo výzve na
predloženie ponuky a v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov, ktoré môžu byt’
predložené formou čestného vyhlásenia;
18.1.6 dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky (napr. kvalitatívne,
kvantitatívne, organizačné, technické uvedené v častiach B.1, B.2 a B.3 súťažných podkladov);
18.1.7 návrh zmluvy - rámcovej dohody na predmet zákazky. Znenie obchodných podmienok požadovaných
v súťažných podkladoch v časti B. 3 v ponuke uchádzača, časť NÁVRH zmluvy nemožno meniť, ani
uvádzať výhrady, ktoré by boli v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na
predkladanie ponuky, a v týchto súťažných podkladoch a ani také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh zmluvy musi byť podpísaný uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
V prípade, ak návrh zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný všetkými
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
18.1.8 v prípade skupiny dodávateľov vystavené plnomocenstvo pre jedného člena skupiny dodávateľov,
ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých
právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do podlimitnej zákazky,
a účasti tejto skupiny dodávateľov v podlimitnej zákazke;
18.1.9 čestné vyhlásenie zo strany 14 týchto súťažných podkladov;
18.1.10 kópiu časti ponuky označenú ako „OSTATNÉ“ na CD/DVD nosiči alebo inom vhodnom
médiu/médiách s obsahom celej časti ponuky podľa týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ
odporúča, aby ponuka obsahovala „Zoznam dôverných informácii" podľa bodu 14.5 týchto súťažných
podkladov celej časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.
18.2

Obsah časti ponuky označenej slovom „KRITÉRIÁ“ obsahuje naimä tieto dokumenty:

18.2.1

vyplnený dokument NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ (strana č. 22 a 23 týchto súťažných podkladov).

18.2.2

kópiu časti ponuky označenú ako „KRITÉRIÁ“ na CD/DVD nosiči alebo inom vhodnom
médiu/médiách s obsahom celej časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ podľa týchto súťažných
podkladov. . Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka obsahovala „Zoznam dôverných informácii“
podľa bodu 14.5 týchto súťažných podkladov celej časti ponuky označenej slovom „Kritériá“.

18.3
Súťažné podklady
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18.3.1

Doklady tvoriace obsah ponuky musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne
osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak.
18.3.2 V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), je potrebné na prepočítanie tejto meny
na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska (NBS), aktuálny v posledný deň v príslušnom
kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej
podmienky účasti. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené
v inej mene ako Euro (€), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro (€).
18.3.3 Dokumenty uvedené v bode 18.1 až 18.3 musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpisaný každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
18.3.4 Každá dodatočná zmena v ponuke uchádzača, ktorú uchádzač uskutočnil pred predložením svojej ponuky
verejnému obstarávateľovi v lehote predkladania ponúk, musí byť parafovaná uchádzačom a musí byť pri
nej uvedený dátum jej vykonania.

19

NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY

19.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
19.2Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov
a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto
súťažných podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu
9.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa
bodu 9.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú
u verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie vyhlásenej podlimitnej zákazky.
Časť IV.
Predkladanie ponuky
20

P r e d l o ž e n ie

po nuky

20.1 Uchádzač predkladá ponuku (časť „Ostatné“ aj časť „Kritéria“) podľa bodu 21 prostredníctvom poštovej zásielky
alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 22.2.
20.2 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej prepravy, pre dodržanie lehoty na
predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia tejto ponuky verejnému obstarávateľovi.
20.3Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o je j prevzatí, v ktorom uvedie dátum,
čas a miesto prevzatia ponuky.
20.4Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne
členom skupiny dodávateľov.
21

O z n a č e n ie

obalu ponuky

21.1 Uchádzač vloží úplnú ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné
údaje:
21.1.1 názov a adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 týchto súťažných podkladov,
21.1.2 obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov obchodné
meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny,
21.1.3 označenie súťaž - neotvárať“.
21.1.4 označenie heslom verejného obstarávania „Mobilné telekomunikačné služby“.
21.2 Uchádzač vloží do obalu podľa bodu 18 týchto súťažných podkladov ponuku tak, aby obsahovala:
21.2.1 osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky (v samostatnom nepriehľadnom obale) týkajúcu sa návrhu na
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenej slovom „Kritériá“
a
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21.2.2 osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky (v samostatnom nepriehľadnom obale), označenú slovom
„Ostatné“.
22 M ie s t o

a l e h o t a n a p r e d k l a d a n ie p o n u k y

22.1

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava, Prizemie, Oddelenie pre verejné
obstarávanie - číslo miestnosti D1.27.
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 1 4 .1 0 .2 0 1 3 o 9 .0 0 hod.
22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2, sa vráti
uchádzačovi neotvorená.
22.4 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú,
zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 21 zákona o verejnom obstarávaní.
2 3 D o p l n e n ie , z m e n a

23.1
23.2

a o d v o l a n ie p o n u k y

Uchádzač môže predložené doklady/ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 22,2.
Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie dokladov/ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 22.1.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

2 4 O t v á r a n ie

24.1

24.2

24.3
24.4

24.5
24.6
24.7

24.8

24.9

ponúk

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.
Termín otvárania časti ponuky označenej a k o „ O s ta tn é “ sa uskutoční dňa 1 4.10 . 2 0 1 3 o 1 0 00 ho d .
Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá"
verejný obstarávateľ zverejní v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez
splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk.
Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ komisia vykoná v súlade s ustanoveniami § 41 ods. 2 a 3
zákona o verejnom obstarávaní.
Otváranie časti ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli
vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním
oznámenia a otváraním ponúk, označených ako „Kritéria", musí byť aspoň päť pracovných dní.
Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní časti ponuky označenej ako „Kritéria" všetkým uchádzačom,
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
Na otváraní časti ponuky označenej ako „Kritériá“ môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže na otváraní obálok časti ponuky označenej ako „Kritériá“ platným výpisom z obchodného registra
alebo živnostenským oprávnením, alebo iným dokladom o oprávnení poskytovať službu a preukazom
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie
a platným výpisom z obchodného registra, alebo živnostenským oprávnením, alebo iným dokladom
o oprávnení poskytovať službu.
Komisia overení neporušenosť časti ponuky označenej ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená, sídla alebo
miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, určených verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.
Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá" pošle
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk.
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25

DÔVERNOSŤ PROCESU VYHODNOCOVANIA PONÚK

25.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených
ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol. Tým nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa
oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a
ustanovenia podľa § 49a zákona o verejnom obstarávaní.
25.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, sa nepoužijú bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
25.3 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ak by ich poskytnutie bolo
v rozpore so zákonom, s verejným záujmom, alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by
bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
2 6 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

26.1 Po otvorení časti ponúk označených ako „Ostatné", komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom
obstarávaní. Následne, ak budú podané námietky, prebehne prvé námietkové konanie a až po jeho skončení bude
možné v súlade so zákonom otvoriť časti ponúk označené ako „Kritériá", pokiaľ úrad pre verejné obstarávanie
nerozhodne v súlade so zákonom inak. Po otvorení časti ponúk označených ako „Kritériá", komisia vykoná všetky
úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní. Následne, ak budú podané námietky prebehne druhé námietkové
konanie.
26.2 Posúdenie splnenia podmienok účasti
26.2.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na
predloženie ponúk a súťažnými podkladmi.
26.2.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
26.2.3 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili
zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší ako 60 dní, s uvedením ich mena
a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo
dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
26.2.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.
Uchádzač musi doručiť vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do:
26.2.4.1 piatich pracovných dni odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom
formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
26.2.4.2 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom
elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
26.2.5 Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak:
26.2.5.1 nesplnil podmienky účasti,
26.2.5.2 predložil neplatné doklady,
26.2.5.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 26.2.4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov v určenej lehote alebo
26.2.5.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
26.2.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej
môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
26.2.7 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa
§ 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
27

VYHODNOTENIE PONÚK

27.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnocuje ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky
účasti, z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky vylúči
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ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch alebo náležitosti ponuky . Komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, ktorý
nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.
27.2 Uchádzač môže byť požiadaný o pisomné vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej
zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
27.3 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia môže písomne
požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčí
dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
27.3.1 hospodárnosti poskytovaných služieb,
27.3.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie
služieb,
27.3.3 osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
27.3.4 súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných na mieste
poskytnutia služby,
27.3.5 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
27.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.2 alebo odôvodnenie
mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení
mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia
predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
27.4.1 nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 27.2 v lehote piatich pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurči dlhšiu lehotu,
27.4.2 predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.2,
27.4.3 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nizkej ponuky v lehote podľa bodu 27.3, nedostaví sa po výzve
komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky
alebo
27.4.4 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu
27.3.
27.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej
lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym
predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
27.6 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením:
27.6.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými
požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom podľa §
34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
27.6.2 lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní,
27.7 Ponuky, ktoré neboli vylúčené, komisia vyhodnocuje podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie
ponúk na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti súťažných podkladoch A. 3 KRITÉRIÁ NA
VYHODNOTENIE PONÚKA PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.

Časť VI.
Prijatie ponuky
28

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

28.1 V prípade ak uchádzač splnenie podmienok účasti preukáže čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ po
vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, a to podľa bodov 26.2.1 až 26.2.7. Verejný obstarávateľ vyzve
uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote 10 pracovných dní odo
dňa doručenia výzvy. Nepredloženie dokladov v tejto lehote bude považované za nesplnenie podmienok účasti.
28.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie
podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.
Súťažné podklady
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28.3

29

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých
oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o
výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom
oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody
neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §
138 ods. 2 písm. f). Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný
obstarávateľ.

U z a v r e t ie

zm luvy

29.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom v zmysle § 45 zákona o verejnom
obstarávaní v lehote viazanosti ponúk.
29.2 V prípade, ak budú uplatnené v tomto verejnom obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom
obstarávaní, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
30

ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

30.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky podľa §100 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom
obstarávaní.
30.2Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania
zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

31 ĎALŠIE INFORMÁCIE

31.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od
8.00 h. do 14.30 h., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.
31.2 Po prevzatí súťažných podkladov môže záujemca elektronickou formou (e-mailom) požiadať o zaslanie návrhu
rámcovej dohody a formulárov potrebných k predloženiu ponuky elektronickou formou (e-mailom).
31.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov,
najmä v zozname dodávok ako je predmet zákazky, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
31.4 Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady, sa riadi príslušnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
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Všeobecné informácie o uchádzačovi

Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača
IČO
Právna forma
Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej
je uchádzač zapísaný podlá právneho poriadku štátu, ktorým sa
spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra
alebo evidencie
Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač
založený
Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas podlimitnej
zákazky
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
E-mail
Fax

V ....................................dňa:...............................

Súťažné podklady
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami podlimitnej zákazky na predmet zákazky „Mobilné telekomunikačné
služby", ktoré určil verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Iba pre skupinu dodávateľov

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú
osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide
o fyzickú osobu)
2. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú
osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide
o fyzickú osobu)
udeľuje/ú plnomocenstvo
Splnomocnencovi - lídrovi skupiny dodávateľov:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra
skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú
osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov (ak ide
o fyzickú osobu) na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo
verejnom obstarávaní „Mobilné telekomunikačné služby“ a pre prípad prijatia ponuky verejným
obstarávateľom aj počas plnenia rámcovej dohody, a to v pozícii lídra skupiny dodávateľov.
v........................... dňa.............................

...................................................................
podpis splnomocniteľa

v........................... dňa.............................

.....................................................................
podpis splnomocniteľa

(doplniť podľa potreby)
Plnomocenstvo prijímam:
v........................... dňa.............................

...................................................................
podpis splnomocnenca
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A.2 PO D M IEN KY ÚČASTI UCH ÁD ZA ČO V
1

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí
spôsobom podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie,
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania
alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač
ponuku;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať;
1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
1.9 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
1.10 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10:
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako trimesiace;
podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení poskytovať službu;
podľa bodu 1.8., 1.9. a 1.10 čestným vyhlásením.
Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26
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zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov v súlade s výkladovým
stanoviskom č. 10/2013 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 23.07.2013.
1.18 Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v
zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočnosti, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname
podnikateľov.
1.19 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla záujemcu/uchádzača;
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho šidla nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením
podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.20 Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;
1.21 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo
verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a
iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným
rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa ods. 1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane
konečným;
1.22 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné rozhodnutie príslušného
správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho
orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu
alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu;
1.23 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená
pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;
1.24 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje
verejný obstarávateľ;
1.25 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6)
zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j.
v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho
jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako
originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné
postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona.
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2

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA

Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie:
2.1 podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky,
ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti
uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie, že
uchádzač za roky 2010, 2011 a 2012 až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, resp. len za tie roky, za ktoré je
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti:
- nebol v nepovolenom debete,
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
- jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej
z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača,
že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje
za vyjadrenie banky.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a
skúma jeho finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom
na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z
dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje
(napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto
preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie vyhotovené v inom
ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byt' použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa §26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou, s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
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Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
3

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:
Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu:
3.1 podľa §28 ods. 1 písm a) zákona č. 25/2006 Z.z.
Zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia
služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky
uskutočnených za predchádzajúce tri roky, u objednávateľa sa uvedie aj meno, priezvisko, telefónne
číslo a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, kde je možné overiť pravdivosť poskytnutých údajov.
Ekvivalent v inej mene uchádzač vo svojej ponuke prepočíta podľa kurzu Národnej banky Slovenska
platným ku dňu 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Odôvodnenie: Vzhľadom na komplexnosť požadovaného predmetu zákazky je potrebné preukázať, že
uchádzač má praktické skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky.
3.2 podľa §28 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z.
Ak ide o poskytnutie služby opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie
kvality a jeho študijných a výskumných zariadení.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač v ponuke predloží licenciu Telekomunikačného úradu SR v súlade so zákonom č. 351/2011
o elektronických komunikáciách. Uchádzač môže licenciu nahradiť potvrdením o splnenej registračnej povinnosti
voči Telekomunikačnému úradu na prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ
odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia nasledovne:
Splnenie legislatívnej požiadavky je v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
3.3

podľa
§
28
ods.
1
písm.
k)
zákona
č.
25/2006
Z.z.
Uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia,
ak nebolo pridelené identifikačné číslo. Ak uchádzač nemá v úmysle zabezpečiť poskytovanie služby
subdodávateľom, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ
odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu
jej zahrnutia nasledovne:
Splnením podmienky účasti uvedenej v bode 3.3 uchádzač uvedie/preukáže percentuálny
podiel, plnenia zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom
ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina
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dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas
trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny
subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť
v ponuke predložené ako originály, alebo ich úradne osvedčené kópie.
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNO TENIE PONÚK A PR AVID LÁ ICH UPLATNENIA

1.

Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky v súlade s § 35
ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Kritériami na hodnotenie ponúk sú ceny za poskytnutie nasledovných služieb s uvedením ich bodovej
hodnoty.

P.č.

Popis kritéria

M axim álne
bodové
hodnotenie
kritéria

1.1

VPS Level 1 - m esačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS + neobm edzené hovory vo VPS
v eurách vrátane DPH/1 SIM prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom

10

1.2

VPS Level 2 - m esačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS + neobm edzené hovory vo VPS a v
sieti poskytovateľa v eurách vrátane DPH/1 SIM prenásobená predpokladaným m esačným
množstvom

10

1.3

VPS Level 3 - m esačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS + neobm edzené hovory vo VPS. v
sieti poskytovateľa a ostatných pevných národných sietí v eurách vrátane DPH/1 SIM prenásobená
predpokladaným m esačným m nožstvom

10

1.4

Cena za jednu minútu hovoru do siete T-M obile v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom

5

Cena za jednu minútu hovoru do siete T-M obile v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
1.5

prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom

5

Cena za jednu minútu hovoru do siete Orange v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH /1 min
1.6

prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom

5

Cena za jednu minútu hovoru do siete Orange v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
1.7

prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom

5

Cena za jednu minútu hovoru do siete Telefonica 0 2 v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
1.8

prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom

5

Cena za jednu minútu hovoru do siete Telefonica 0 2 v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
1.9

prenásobená predpokladaným m esačným množstvom

5

Cena za jednu minútu hovoru do inej konkurenčnej siete m obilného operátora v silnej prevádzke
v eurách vrátane DPH/1 min
1.10

prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom

5

Cena za jednu minútu hovoru do inej konkurenčnej siete m obilného operátora v slabej prevádzke
v eurách vrátane DPH/1 min
1.11

prenásobená predpokladaným mesačným m nožstvom

5

Cena za jednu minútu hovoru do pevných sietí v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
1.12

prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom
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Cena za jednu minútu hovoru do pevných sietí v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom

1.13

5

Cena za jednu minútu odchádzajúceho a prichádzajúceho roam ingového hovoru v krajinách EU
v eurách vrátane DPH/1 min
1.14

prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom

5

Cena odoslanej SMS do vlastnej siete v eurách vrátane DPH/1 SM S
prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom

1.15

2,5

Cena odoslanej SMS do konkurenčnej siete m obilného operátora v eurách vrátane DPH/1 SMS
1.16

prenásobená predpokladaným m esačným m nožstvom

2,5

Cena odoslanej SMS do zahraničia EU v eurách vrátane DPH/1 SMS
1.17

prenásobená predpokladaným mesačným m nožstvom

5

M esačný poplatok za mobilný internet neobm edzene pre telefón a PC v eurách vrátane DPH/1 SIM
1.18

2.

prenásobená predpokladaným mesačným množstvom

5

spolu

100

Pravidlá pre uplatnenie jednotlivých kritérií a spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií bude
nasledovný:
2.1 Pre kritéria podľa bodov 1.1 až 1.18 - maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou
navrhovanou cenou za toto kritérium. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách
uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú
ďalšiu navrhovanú cenu ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej
ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky prenásobený maximálnym počtom
bodov, ktoré sú pridelené pre uvedené kritéria, t.j. počet pridelených bodov hodnotenej ponuke =
(najnižšia cena/cena hodnotenej ponuky )* bodová hodnota kritéria.
2.2 Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením počtu bodov vypočítaných podľa bodu
2.1 za jednotlivé kritéria. Po pridelení príslušného počtu bodov za jednotlivé kritéria bude vykonaný
vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované návrhy /kritéria vo vzťahu k jednotlivým
ponukám uchádzačov. Úspešným uchádzačom v tejto zákazke sa stane ten uchádzač, ktorého
ponuka po súčte výsledných hodnôt za jednotlivé kritéria dosiahne najvyššie bodové
ohodnotenie. Ostatní uchádzači s nižšim bodovým ohodnotením v zákazke neuspejú.
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Návrh na plnenie kritérií
Obchodné meno uchádzača:
Šidlo alebo miesto podnikania uchádzača:____________________________________
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Kritéria hodnotenia ponúk
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

VPS Level 1 - mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS + neobmedzené hovory vo VPS
v eurách vrátane DPH/1 SIM prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
VPS Level 2 - mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS + neobmedzené hovory vo VPS a v
sieti poskytovateľa v eurách vrátane DPH/1 SIM prenásobená predpokladaným mesačným
množstvom
VPS Level 3 - mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS + neobmedzené hovory vo VPS, v
sieti poskytovateľa a ostatných pevných národných sietí v eurách vrátane DPH/1 SIM prenásobená
predpokladaným mesačným množstvom
Cena za jednu minútu hovoru do siete T-Mobile v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH/1min
prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena za jednu minútu hovoru do siete T-Mobile v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena za jednu minútu hovoru do siete Orange v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH /1 min
prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena za jednu minútu hovoru do siete Orange v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena za jednu minútu hovoru do siete Telefonica 02 v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena za jednu minútu hovoru do siete Telefonica 02 v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena za jednu minútu hovoru do inej konkurenčnej siete mobilného operátora v silnej prevádzke
v eurách vrátane DPH/1 min prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena za jednu minútu hovoru do inej konkurenčnej siete mobilného operátora v slabej prevádzke
v eurách vrátane DPH/1 min prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena za jednu minútu hovoru do pevných sietí v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena za jednu minútu hovoru do pevných sietí v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena za jednu minútu odchádzajúceho a prichádzajúceho roamíngového hovoru v krajinách EU
v eurách vrátane DPH/1 min prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena odoslanej SMS do vlastnej siete v eurách vrátane DPH/1 SMS prenásobená predpokladaným
mesačným množstvom
Cena odoslanej SMS do konkurenčnej siete mobilného operátora v eurách vrátane DPH/1 SMS
prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
Cena odoslanej SMS do zahraničia EU v eurách vrátane DPH/1 SMS prenásobená predpokladaným
mesačným množstvom
Mesačný poplatok za mobilný internet neobmedzene pre telefón a PC v eurách vrátane DPH/1 SIM
prenásobená predpokladaným mesačným množstvom
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V .................................. , d ň a .....................
[uviesť miesto a dátum podpisu]

.........................................................................
[vypísať meno: priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača J

Poznámka:
dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej
konať za každého člena skupiny dodávateľov)
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B.1

O p is p re d m e tu z á k a z k y

Predmetom zákazky je vytvoriť a prevádzkovať pre verejného obstarávateľa (VO) hlasovú virtuálnu privátnu sieť
(VPS) mobilných telefónov vybavených SIM kartami a umožniť výhodné volania v rámci VPS, výhodnejšie tarify
volaní do iných hlasových sieti a využívanie dátových služieb.
VO v rámci zákazky požaduje poskytnutie mobilných telefónov a SIM kariet pre predpokladaný počet
používateľov VPS a bezplatné zachovanie súčasných telefónnych čísiel.
VO v rámci poskytovania hlasových služieb požaduje bezplatné vytvorenie VPS prostredníctvom vlastnej siete
mobilných telefónov, pričom jednotlivé SIM karty VO môžu byť zaradené do nasledovných skupín:
1.
2.
3.

-

Mesačný paušál za hlasové volania bez obmedzenia v rámci
VPS „VPS Level 111
Mesačný paušál za hlasové volania bez obmedzenia v rámci
VPS a vo vlastnej sieti mobilného
operátora „VPS Level 2“
Mesačný paušál za hlasové volania bez obmedzenia v rámci VPS, vo vlastnej sieti mobilného
operátora a do pevných sietí na území SR „VPS Level 3“
Predpokladaný počet aktívnych hlasových SIM kariet vo VPS:
Predpokladaný počet aktívnych dátových SIM kariet pre službu

cca 60 ks
mobilný internet: cca

Predpokladaný počet Paušálov neobmedzené hovory (SIM karty vo VPS):
neobmedzené hovorné v rámci organizácie „VPS Level 1“ cca 15 ks
- neobmedzené hovorné v rámci organizácie a do vlastnej siete mobilného operátora dodávajúceho službu
VPS „VPS Level 2“
cca 10 ks
- neobmedzené hovorné v rámci organizácie, do vlastnej siete mobilného operátora dodávajúceho službu
VPS a do pevných sieti v rámci SR „VPS Level 3" cca 35 ks
Predpokladané
m esačné
m nožstvá

B. Popis

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

13 ks

VPS Level 1 - m esačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS + neobm edzené hovory vo VPS
v eurách vrátane DPH/1 SIM
VPS Level 2 - m esačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS + neobm edzené hovory vo VPS a v
sieti poskytovateľa v eurách vrátane DPH/1 SIM
VPS Level 3 - mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS + neobm edzené hovory vo VPS, v
sieti poskytovateľa a ostatných pevných národných sietí v eurách vrátane DPH/1 SIM
siete T-M obile v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH/1m in
siete T-M obile v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
siete Orange v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH /1min
siete Orange v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
siete Telefonica 0 2 v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min
siete Telefonica 0 2 v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1m in
inej konkurenčnej siete m obilného operátora v silnej prevádzke

10
35
1200

1.10

Cena za jednu minútu hovoru
Cena za jednu minútu hovoru
Cena za jednu minútu hovoru
Cena za jednu minútu hovoru
Cena za jednu minútu hovoru
Cena za jednu minútu hovoru
Cena za jednu minútu hovoru
v eurách vrátane DPH/1 min

1.11

Cena za jednu minútu hovoru do inej konkurenčnej siete m obilného operátora v slabej prevádzke
v eurách vrátane DPH/1min

20

1.12

Cena za jednu minútu hovoru do pevných sietí v silnej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min

400

1.13
1.14

Cena za jednu minútu hovoru do pevných sieti v slabej prevádzke v eurách vrátane DPH/1 min

150
1400

1.8
1.9

do
do
do
do
do
do
do

15

100

Cena za jednu minútu odchádzajúceho a prichádzajúceho roam ingového hovoru v krajinách EU
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v eurách vrátane DPH/1 min
1.15
1.16
1.17

Cena odoslanej SMS do vlastnej siete v eurách vrátane DPH/1 SMS
Cena odoslanej SMS do konkurenčnej siete m obilného operátora v eurách vrátane DPH/1 SMS
Cena odoslanej SMS do zahraničia EU v eurách vrátane DPH/1 SMS

700
100

1.18

M esačný poplatok za m obilný internet neobm edzene pre telefón a PC v eurách vrátane DPH/1 SIM

13

700

Požiadavky na predmet zákazky:
Pokrytie územia Slovenskej republiky signálom mobilných hlasových služieb a signálom mobilných dátových
služieb, internetu.
Uchádzač (ďalej uvedený aj ako „poskytovateľ“) vo svoje ponuke predloží percentuálne pokrytie signálom
mobilných hlasových služieb a dátovým signálom
na celom území Slovenskej republiky. Verejný
obstarávateľ požaduje popis jednotlivých dostupných technológií a prenosu dát s garanciou rýchlosti
prenosu.
Uchádzač predloží riešenie pokrytia pohraničných oblastí bez nutnosti využívania roamingových služieb
zahraničných mobilných operátorov.
Zriadenie virtuálnej privátnej siete (ďalej len „VPS“) a zabezpečenie mobilných hlasových služieb
prostredníctvom VPS.
Zriadenie paušálnych programov:
VPS Level 1 - program, ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať nasledovné služby:
Poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS
Neobmedzené volania v rámci VPS
Služby CLIP, CLEAR
Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo vypnutého mobilného
telefónu
VPS Level 2 -p ro gra m , ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať nasledovné služby:
Poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS
Neobmedzené volania v rámci VPS
Neobmedzené volania v sieti poskytovateľa
Služby CLIP, CLEAR
Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo vypnutého mobilného
telefónu
VPS Level 3 - program, ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať nasledovné služby:
Poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS
Neobmedzené volania v rámci VPS
Neobmedzené volania v sieti poskytovateľa
Neobmedzené volania do ostatných pevných národných sieti
Služby CLIP, CLEAR
Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo vypnutého mobilného
telefónu
Súťažné podklady
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Nad rámec mesačného paušálu (VPS LEVEL 1,2,3) verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť všetky
štandardné služby poskytované mobilnými operátormi:
-

Volania v rámci mobilnej telefónnej siete uchádzača
Volania do konkurenčných sietí mobilných operátorov
Volania do pevných národných sietí
Roamingové hovory a SMS v krajinách EU
Príjem a odosielanie SMS, MMS
Poskytnutie vysokorýchlostného internetu s mesačným neobmedzeným objemom dát
Mobilné pripojenie na internet z mobilného telefónu s neobmedzeným objemom dát

Ď a lš ie p o ž ia d a v k y na p re d m e t zá k a zk y :

-

Zaradenie SIM karty do VPS
Zriadenie novej SIM karty
Výmena SIM karty
Poskytnutie softwérového nástroja na nastavenie a správu používateľských profilov pre jednotlivé SIM
karty zaradené do VPS cez internetové rozhranie na kontrolu spotreby jednotlivých užívateľov.
Záručný servis mobilných telefónov a dátových zariadení a zariadení nevyhnutných na poskytovanie VPS
Prenos telefónnych čísiel (ponechanie existujúcich telefónnych čísiel)
Sekundová tarifikácia od prvej sekundy v rámci SR
Poskytovanie elektronického podrobného rozpisu hovorov a správ za fakturačné obdobie
Súhrnná elektronická faktúra vo formáte programu Microsoft Office Excel
za jednotlivé SIM karty
Zmena telefónneho čisla
Poskytovanie PUK, PIN2, PUK2 kódu k jednotlivým SIM kartám podľa potreby
Služba odkazová schránka
Neobmedzené menenie VPS paušálov i viac krát za rok
Telefonické zablokovanie a odblokovanie SIM karty
Presmerovanie hovorov
Blokovanie odchádzajúcich hovorov
Konferenčný hovor
Začiatok a koniec fakturačného mesiaca sa bude zhodovať s kalendárnym mesiacom, tzn. začínať bude
prvý deň kalendárneho mesiaca a končiť posledný deň kalendárneho mesiaca
Opis faktúry
Aktivácia všetkých služieb uvedených v prílohe č.2 je zahrnutá v mesačných platbách

-

Servisné SIM karty - zabezpečenie mobilných hlasových služieb nezačlenených do VPS, telefonovanie bez
predplatených minút pre servisné SIM karty

-

Zabezpečenie mobilných dátových služieb. Program mobilných dátových služieb na neobmedzené
množstvo prenesených dát. Dátová služba mobilný internet je pre potreby tejto zákazky chápaná ako
pripojenie k internetu.

-

Dátové služby bezpečnostnej techniky, požiarnej ochrany, zberu dát, monitoringu atelemetrie je
pre potreby tejto zákazky chápané ako pripojenie medzi zariadeniami.

-

Nákup mobilných telefónov a dátových zariadení za pevnú cenu 1€ s DPH pre každý VPS level

-

Elektronický nástroj na kontrolu spotreby jednotlivých užívateľov
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- On-line manažovanie zariadení vo VPS -nastavenie pravidielkomunikácie
pre jednotlivé SIM karty,
definovanie a úprava užívateľských práv akoblokovanie prichádzajúcich aodchádzajúcich hovorov, atď.)
vrátane zaškolenia obsluhy do užívania všetkých funkcií rozhrania
-

Ponechanie existujúcich čísiel. Prípadné poplatky za prenos telefónnych čísiel sa úspešný uchádzač
zaväzuje uhradiť.

- Sekundová tarifikácia od prvej sekundy
- Volania v silnej a slabej prevádzke:
Silná prevádzka :
prevádzka v pracovné dni v časovom rozsahu maximálne
od
08:00 hod. v trvaní minimálne do 18:00 hod.
Slabá prevádzka:
prevádzka v ostatnom čase mimo silnej prevádzky
-

Pridelenie uceleného číselného radu
Utajenie mobilného čísla
Možnosť lokalizácie jednotlivých SIM kariet
Možnosť zavedenia limitu roamingovej prevádzky na prenos hlasu ajna prenos dát
Pridelenie obchodného zástupcu a zamestnanca na fakturačnom oddelení mobilného operátora
pre verejného obstarávateľa
- Telefonické asistenčné služby
- Zabezpečenie bezplatnej info linky
- Pravidelné štvrťročné vyhodnocovanie štatistiky využitia jednotlivých telefónov a dátových služieb
pre účely následnej optimalizácie pre prípadné zmeny prideleného paušálu resp. ďalších služieb v členení
podľa fakturácie nasledovne:
Hovory v rámci organizácie - priemer
Hovory v rámci domácej siete - priemer
Hovory do ostatných mobilných sietí v SR - priemer
Hovory do pevných sietí v SR - priemer
Stiahnuté a odoslané dáta (objem dát v GB) - priemer
Odoslané SMS - priemer
Odoslané MMS - priemer
Doplnkové údaje mobilného operátora
- Zabezpečenie okamžitej informovanosti zo strany poskytovateľa v prípade plánovaných, ako aj
neplánovaných výluk, výpadkov telekomunikačných - mobilných služieb.

Požiadavky na mobilné telefóny a dátové zariadenia:
Verejný obstarávateľ požaduje k jednotlivým SIM kartám vo VPS dodať MT vrátane štandardného
príslušenstva na úrovni min „Nokia C5“ alebo ekvivalent za cenu max 1 Euro s DPH za kus a ku kartám
s mobilným internetom podľa tab. B 1.18 príslušné MT umožňujúce dátové pripojenie. Vplyvom technického
pokroku mobilné prístroje uvedené ako reprezentanti danej kategórie, budú nahradené nástupcami v danej
triede. Poskytovateľ poskytne pre verejného obstarávateľa svoju ponuku mobilných prístrojov podľa
aktuálnej ponuky.
K dátovým službám verejný obstarávateľ požaduje za cenu max 1 Euro s DPH za kus zariadenie
pre mobilný internet "dátové zariadenie/modem" komunikujúce s PC cez USB port. Dátové zariadenia musia
podporovať (driver, Software, atď.) operačný systém Microsoft Windows XP, Vista a Microsoft Windows 7 a
8.

Nákup mobilných telefónov a dátových zariadení (ďalej len „HW“). Výška (finančná hodnota) zmluvnej
pokuty za dotovaný HW sa vypočíta ako príslušné % z ceny predmetného HW uvedenej v deň kúpy
Súťažné podklady
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v neakciovom štandardnom cenníku poskytovateľa a nesmie presiahnuť túto cenu. Zmluvná pokuta za
nedodržanie viazanosti vyplývajúcej z kúpy dotovaného HW musi mať degresívny alikvotný vývoj od 100%
v prvý deň viazanosti do 0% v posledný deň viazanosti.
Záručný servis mobilných telefónov a dátových zariadení.
Bezplatné poskytnutie náhradného zariadenia počas doby servisu zariadení.

Uchádzač musi spĺňať všetky požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ stanovil v tejto časti
súťažných podkladov, v opačnom prípade bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže pre nesplnenie požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

ÚCHÁDAČ DO SVOJEJ PONUKY PREDLOŽÍ NASLEDOVNÝ DOKLAD:
Mapa pokrytia dátovým signálom - deklarovanie percentuálneho pokrytia sieťou mobilných hlasových služieb
a mobilných dátových služieb a Internetu na celom území SR bez toho, aby sa prerušilo dátové spojenie;
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B.2 Spôsob určenia ceny
1

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z.

2

Uchádzač vyplní jednotkové ceny v € bez DPH zaokrúhlené na dve desatinné miesta pre všetky položky
uvedené
v
prílohe
č.
1
súťažných
podkladov.
Predpokladaná hodnota zákazky je zároveň rozpočtom určeným verejným obstarávateľom
na predmet zákazky.

3

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky v prílohe č.1 týchto súťažných podkladov.

4

Uchádzač je povinný zahrnúť do ceny položiek uvedených v prílohe č.1 všetky náklady, činnosti, práce,
výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zákazky, t.j. všetky požiadavky
verejného obstarávateľa uvedené v Opise predmetu zákazky (časť B 1 týchto súťažných podkladov).

5

Cena všetkých služieb, činností ... uvedených v časti B.1 týchto súťažných podkladov je zahrnutá v cenách
položiek uvedených v prílohe č.1 súťažných podkladov, aj keď to tam nie je výslovne uvedené.

6

Jednotkové ceny musia pokrývať všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne
vykonanie celého záväzku. Jednotkové ceny sú pevné a nemenné počas celej doby trvania zmluvy.
Jednotkové ceny je možné meniť len z dôvodu legislatívnych zmien alebo administratívnych opatrení štátu.

7

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť tabuľku v prílohe č.1 Cenník produktov a služieb v požadovanom tvare.

8

Uchádzač je povinný doložiť k cenovej ponuke aktuálny platný štandardný cenník služieb operátora so
špecifikáciou všetkých jednorazových, pravidelných ako aj minútových poplatkov s uvedením ceny bez DPH
ako aj s DPH. Uvedený cenník bude slúžiť ako východiskový cenový podklad pri službách, ktoré sú nad
rámec ocenenia súťažných podkladov t.j. cenníka k rámcovej dohode. Tieto naviac služby bude možné
použiť pre fakturáciu, ale len po odsúhlasení ceny verejným obstarávateľom.

9

Príloha č.1 súťažných podkladov- Cenník produktov a služieb bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy
(prílohu č.2), ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.
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B.3 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky
1.
2.

3.
4.

Obchodné podmienky požadované zo strany verejného obstarávateľa nie je prípustné zo strany uchádzača
meniť.
Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača v súlade s dokladom o oprávnení
podnikať. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny dodávateľov alebo
osobami oprávnenými konať za každého člena skupiny dodávateľov.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore
so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných podkladov sú záväzným
právnym dokumentom.
RÁMCOVÁ DOHODA
uzavretá v zmysle §64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zmluva")
medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis v Obeh. registri:
(ďalej len „Poskytovateľ ')

Obchodné meno:
Šidlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Rektor EU v Bratislave
00399957
2020879245
SK2020879245
Štátna pokladnica
7000074503/8180
7000074482/8180
7000080671/8180

(ďalej len „Objednávateľ“
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1. Predmet Zmluvy:
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi elektronické komunikačné služby
špecifikované v Prílohe č.1 - Opis predmetu zákazky (ďalej len „Služby") a záväzok Objednávateľa uhrádzať
Poskytovateľovi poskytnuté Služby dojednanú cenu, a to všetko za podmienok stanovených v tejto Zmluve
a súťažných podkladoch.
Predmetom tejto Zmluvy je aj záväzok Poskytovateľa dodávať Objednávateľovi mobilné telefóny a dátové zariadenia
podľa požiadaviek Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy a súťažných podkladov (ďalej len "koncové zariadenia“)
špecifikované v Prílohe č.1 k Zmluve, a to na základe písomných objednávok Objednávateľa a záväzok
Objednávateľa uhrádzať Poskytovateľovi za dodané koncové zariadenia dojednanú cenu, a to všetko za podmienok
stanovených v tejto Zmluve a súťažných podkladoch. Na predaj a kúpu v zmysle tohto bodu sa primerane použijú
ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
Touto Zmluvou sú vymedzené rámcové podmienky, za ktorých sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať
Objednávateľovi Služby a koncové zariadenia špecifikované v tejto Zmluve. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať
Objednávateľovi Služby a koncové zariadenia za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve ako aj na základe Zmlúv
o poskytovaní verejných služieb uzatváraných na základe tejto Zmluvy, prípadne iných zmlúv (ďalej len „čiastkové
zmluvy“) ako aj v zmysle Všeobecných podmienok Poskytovateľa na poskytovanie verejnej telefónnej služby (ďalej
len „Všeobecné podmienky"), ktoré tvoria prílohu č.3 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia platnosti tejto Zmluvy sa zároveň za nižšie uvedených podmienok
ukončí platnosť aj čiastkových zmlúv.
Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky dohodnuté touto Zmluvou budú poskytované a vzťahované v rovnakej
miere na všetky Služby a koncové zariadenia poskytované Poskytovateľom Objednávateľovi počas trvania tejto
Zmluvy.

2. Cena za predmet Zmluvy a platobné podmienky:
Cena za predmet tejto Zmluvy je dohodnutá v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Ceny jednotlivých Služieb a koncových zariadení sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy - Cenník produktov a služieb.
K cenám bude pripočítaná aktuálna sadzba DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Cena za predmet Zmluvy zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa súvisiace s poskytovaním Služieb a koncových
zariadení v zmysle tejto Zmluvy a súťažných podkladov t.j. všetky jednorazové, pravidelné a minútové poplatky tak,
aby boli garantované všetky požiadavky Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy a súťažných podkladov.
Jednotkové ceny sú pevné a nemenné počas celej doby trvania Zmluvy. Jednotkové ceny môžu byť zmenené počas
trvania Zmluvy len v prípade legislatívnych zmien alebo administratívnych opatrení štátu.
Fakturácia bude uskutočňovaná mesačne. Poskytovateľ vystaví pre Objednávateľa jednu spoločnú faktúru za všetky
skutočne zrealizované Služby a dodané koncové zariadenia v príslušnom kalendárnom mesiaci, rozčlenenú podľa
jednotlivých organizačných zložiek Objednávateľa v zmysle požiadaviek Objednávateľa. Na účely fakturácie sa za
deň dodania predmetu Zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.
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Úhrada za uskutočnené plnenie predmetu Zmluvy sa uskutoční bezhotovostne na účet Poskytovateľa na základe
vyššie uvedenej faktúry, ktorá je splatná do 30 dní od ich doručenia do podateľne v sídle Objednávateľa.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy a dodatku,
referenčné číslo Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie v zmysle Zmluvy.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky tieto náležitosti, alebo k nej nebudú priložené požadované doklady,
Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Poskytovateľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa
plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni
doporučeného doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.
Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje zasielať Objednávateľovi informatívnu elektronickú súhrnnú faktúru na všetky
telefónne čísla a Služby, ktoré sú poskytované „pre interné účely“. Táto súhrnná faktúra bude tiež obsahovať
jednotlivé položky podľa používaných SIM kariet a dátových zariadení.
Poskytovateľ sa zaväzuje k elektronickej súhrnnej faktúre priložiť podrobný elektronický výpis hovorov a správ za
fakturačné obdobie (mesiac) na jednotlivé telefónne čísla vo forme programu Microsoft office-Excel (.xlsx, xls.).
V prípade omeškania s úhradou jednotlivých faktúr je Poskytovateľ oprávnený požadovať od
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

Objednávateľa

3. Plnenie predmetu Zmluvy:
Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy (najneskôr do 30 dní) zriadiť pre
Objednávateľa VPS a zaradiť do nej všetky SIM karty Objednávateľa, ktoré prevádzkoval vo svojej sieti už pred
podpisom tejto Zmluvy (ak nejaké prevádzkoval) ako aj preniesť a zaradiť do VPS SIM karty iných poskytovateľov
elektronických komunikačných služieb, a to bez prerušenia funkčnosti existujúcich poskytovaných telekomunikačných
služieb (hlasových aj dátových). Poplatky za prenos telefónnych čísel znáša Poskytovateľ na vlastné náklady.
V prípade potreby Objednávateľa sa Poskytovateľ zaväzuje zaradiť do zriadenej VPS aj ďalšie nové SIM karty
s viazanosťou do konca platnosti tejto Zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje na všetky servisné SIM karty aktivovať volací program s nulovým počtom predplatených
minút.
Poskytovateľ nie je oprávnený podmieňovať poskytnutie akýchkoľvek zliav a zvýhodnených cien v zmysle tejto
Zmluvy žiadnymi obmedzeniami a požiadavkami (napr. minimálny obrat Objednávateľa, minimálna priemerná
mesačná fakturovaná suma za poskytnuté Služby a koncové zariadenia v zmysle tejto Zmluvy ).
Poskytovateľ je povinný na vyžiadanie a podľa potreby Objednávateľa poskytovať Objednávateľovi informácie
súvisiace s užívaním mobilných telefónov, súčinnosť pri ich uvádzaní do prevádzky, ako aj informácie súvisiace s
využívaním Služieb Poskytovateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi primeranú súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu tejto
Zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje určiť a splnomocniť kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená v mene a na účet
Objednávateľa rokovať s Poskytovateľom a vykonávať všetky potrebné právne úkony vo všetkých záležitostiach
súvisiacich s touto Zmluvou alebo s jednotlivými čiastkovými zmluvami (vrátane podpisu čiastkových zmlúv).
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Kontaktná osoba je uvedená v prílohe č.4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny kontaktnej osoby, je Objednávateľ povinný
najneskôr do 3 dní o tejto zmene písomne informovať Poskytovateľa.

4. Podmienky nákupu koncových zariadení:
Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy dodávať Objednávateľovi koncové zariadenia na základe
konkrétnej písomnej objednávky Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy a súťažných podkladov...
V prípade, že si Objednávateľ počas trvania tejto Zmluvy zakúpi koncové zariadenie za zvýhodnenú cenu 1 Euro s
DPH, Objednávateľ sa zaväzuje zotrvať v prílušnom zmluvnom vzťahu po dobu 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti čiastkovej zmluvy na príslušné koncové zariadenie. V prípade porušenia tohto záväzku zo strany
Objednávateľa, má Poskytovateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Aktuálna výška zmluvnej pokuty sa vypočíta
z ceny príslušného koncového zariadenia určenej podľa štandardného cenníka Poskytovateľa v deň jeho kúpy, a to v
závislosti od doby, v ktorej bola čiastková zmluva ukončená. Zmluvná pokuta bude postupne znižovaná, t.j. od 100%
v prvý deň viazanosti do 0% v posledný deň viazanosti. Výška zmluvnej pokuty nesmie presiahnuť výšku plnej ceny
príslušného koncového zariadenia určenej podľa štandardného cenníka Poskytovateľa v deň jeho kúpy.

5. Trvanie Zmluvy a spôsoby jej ukončenia:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
Zmluva zaniká:
a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, respektíve do vyčerpania limitu predpokladanej hodnoty zákazky,
podľa toho , ktorá skutočnosť nastane s k ô r;
b) písomnou dohodou zmluvných strán;
c) odstúpením,
d)výpoveďou

V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto Zmluve (ďalej len „deň
zániku Zmluvy dohodou“). V tejto Zmluve sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
Od Zmluvy možno odstúpiť v súlade s ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy
musí byť druhej zmluvnej strane písomne oznámené a doručené. Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom zmluvné strany sa dohodli, že
v rovnaký deň zaniká aj Zmluva.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä, ak :
a) Poskytovateľ ani po predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa neposkytuje dohodnuté Služby alebo tovar
v rozsahu, kvalite a cene podľa tejto Zmluvy alebo ich poskytuje s vadami,
b) Poskytovateľ opakovane neodstráni reklamovanú vadu poskytovanej Služby alebo tovaru v určenom čase,
c) Objednávateľ neakceptuje podstatné zmeny Všeobecných zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného
mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Objednávateľovi Poskytovateľom oznámená; ak
Poskytovateľ neoznámil podstatnú zmenu Všeobecných zmluvných podmienok, Objednávateľ má právo odstúpiť
od Zmluvy do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti
podstatnej zmeny Všeobecných zmluvných podmienok.
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d) Objednávateľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena Všeobecných zmluvných
podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo
rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Objednávateľ:
a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete, alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z
nedbanlivosti,
b) nezaplatil cenu za poskytnuté Služby ani do 45 dni po dni splatnosti,
c) pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie,
ktoré je v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu Poskytovateľa zariadenie neodpoji,
d) opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania,
e) opakovane porušuje podmienky Zmluvy.
Túto Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej
strane.
Poskytovateľ nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne sankcie za ukončenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
alebo vypovedanie zmluvy. Objednávateľ vtákom prípade zaplatí len za skutočne poskytnuté služby. To neplatí
v prípade nákupu akciového tovaru a služieb, kde sankcie budú uplatňované podľa podmienok vydaných
poskytovateľom pre jednotlivé akcie.

6. Spoločné a záverečné ustanovenia
Táto Zmluva a vzťahy vzniknuté na základe tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
okrem tých práv a povinností zmluvných strán, ktoré sú výslovne upravené v zákone č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Prípadné spory vyplývajúce z realizácie obsahu tejto Zmluvy, ktoré sa zmluvným stranám napriek obojstrannej
snahe nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je oprávnený riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu
alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinnosti) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude
doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V
prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia
písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa
považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty
„adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia
sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o zrušení
Zmluvy musí byť písomná. Dodatok k Zmluve ako aj dohoda o zrušení Zmluvy musia byť podpísané oprávnenými
zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že
k uzatvoreniu dodatku k Zmluve alebo dohody o zrušení Zmluvy nedošlo.
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Podstatnú zmenu Všeobecných podmienok je Poskytovateľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najmenej
jeden mesiac vopred a zároveň Objednávateľa informovať o práve odstúpiť od Zmluvy bez sankcií.
Podľa tejto Zmluvy budú zmluvné strany postupovať aj po ukončení jej platnosti, pokiaľ ide o vyrovnanie a
vysporiadanie svojich vzájomných vzťahov a nárokov, ktoré na základe tejto Zmluvy vznikli.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy k nej, ktoré konkretizujú a bližšie špecifikujú podmienky predmetu
tejto Zmluvy, a to :
a)
b)
c)
d)

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Cenník produktov a služieb
Príloha č. 3 - Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby Poskytovateľa
Príloha č. 4. - Kontaktná osoba Objednávateľa

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aj vysvetlenia súťažných podkladov (ak sú). V prípade, ak vysvetlenia
súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace túto Zmluvu, vtákom prípade majú pred týmito
dokumentmi tvoriacimi Zmluvu prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní každá zo zmluvných strán obdrží po dve
vyhotovenia.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Poskytovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike.
Poskytovateľi dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy vrátane príloh
v elektronickej forme vo formáte PDF s možnosťou vyhľadávania alebo ako dokument WORD (nepodpísaná
zmluva) pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
Strany uzavierajúce túto zmluvu prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po
vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok. Autentickosť dohody potvrdzujú svojimi podpismi.

Súťažné podklady
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Súčasťou Zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača (Poskytovateľa).

V Bratislave dňa:

V ..................

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák,PhD.
rektor Ekonomickej univerzity
v Bratislave

......................

Súťažné podklady

Bratislava septem ber 2013
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Poznámky:
1.
2.

3.

4.

Uchádzač nie je oprávnený vyššie uvedené ustanovenia Návrhu zmluvy meniť, t.j. upraviť alebo vylúčiť
použitie niektorého z ustanovení návrhu Zmluvy.
Uchádzač je oprávnený návrh Zmluvy doplniť o nové ustanovenia len v prípadoch potreby bližšej
špecifikácie predmetu zmluvy (technické, administratívne podmienky) a na to nadväzujúcich článkov
zmluvy, za podmienky, že predmetné doplnenie nebude mať vplyv na obsah, výklad a náväznosť
zadaných ustanovení obchodných podmienok, t.j. za uvedenej podmienky môže uchádzač doplniť nové
ustanovenia. Ak by doplnené ustanovenia nespĺňali túto podmienku, verejný obstarávateľ nebude doplnenie
zo strany uchádzača akceptovať a bude považovať ním predložený návrh Zmluvy za nedoplnený.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred podpisom Zmluvy s víťazným uchádzačom vylúčiť v Zmluve
ustanovenia Všeobecných podmienok na poskytovanie verejnej telefónnej služby Podniku prípadne iných
podmienok predložených uchádzačom v ponuke, ktoré sú alebo by mohli byť v rozpore s požiadavkami
verejného obstarávateľa v zmysle Zmluvy alebo súťažných podkladov.
V prípade, že uchádzač v predloženej ponuke nedodrží stanovené zmluvné podmienky, bude jeho ponuka
vylúčená z verejnej súťaže v súlade s § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
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P rílo h a č . 1
N á z o v p rílo h y : C e n n ík p r o d u k to v a s lu ž ie b

por.č.

1.1

1 .2

1.3
1 .4
1.5
1.6
1.7
1.8
1 .9
1 .1 0
1.11
1 .1 2
1 .1 3
1 .1 4

Názov tovaru

VPS Level 1 - mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo
VPS + neobmedzené hovory vo VPS /1 SIM
VPS Level 2 - mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo
VPS + neobmedzené hovory vo VPS a v sieti poskytovateľa
/1 SIM
VPS Level 3 - mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo
VPS + neobmedzené hovory vo VPS, v sieti poskytovateľa a
ostatných pevných národných sietí /1 SIM
Cena za jednu minútu hovoru do siete T-Mobile v silnej
prevádzke /1 min
Cena za jednu minútu hovoru do siete T-Mobile v slabej
prevádzke /1 min
Cena za jednu minútu hovoru do siete Orange v silnej
prevádzke /1 min
Cena za jednu minútu hovoru do siete Orange v slabej
prevádzke/1 min
Cena za jednu minútu hovoru do siete Telefonica 0 2 v silnej
prevádzke /1min
Cena za jednu minútu hovoru do siete Telefonica 0 2 v slabej
prevádzke /1 min
Cena za jednu minútu hovoru do inej konkurenčnej siete
mobilného operátora v silnej prevádzke /1min
Cena za jednu minútu hovoru do inej konkurenčnej siete
mobilného operátora v slabej prevádzke /1 min
Cena za jednu minútu hovoru do pevných sietí v silnej
prevádzke/1 min
Cena za jednu minútu hovoru do pevných sietí v slabej
prevádzke /1 min
Cena za jednu minútu odchádzajúceho a prichádzajúceho
roamingového hovoru v krajinách EU /1 min

cena bez DPH
za JM v eur

sadzba DPH

cena za JM s
DPH v eur

predpokladané
množstvo

15

1 0 ,0 0

3 5 ,0 0
1 2 0 0 ,0 0
1 5 0 ,0 0
1 9 0 0 ,0 0
2 0 0 ,0 0
1 4 0 0 ,0 0
1 5 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
2 0 ,0 0
4 0 0 ,0 0
1 5 0 ,0 0
1 4 0 0 ,0 0

cena za predpokladané
množstvo bez DPH v eur

cena za predpokladané množstvo
s DPH v eur

1 .1 5
1 .1 6
1 .1 7
1 .1 8

Cena odoslanej SMS do vlastnej siete /1SMS
Cena odoslanej SMS do konkurenčnej siete mobilného
operátora/1 SMS
Cena odoslanej SMS do zahraničia EU/1SMS
Mesačný poplatok za mobilný internet neobmedzene pre
telefón a PC /1 SIM

P o zn á m ka : Pre je d n o tliv é k rité ria sa v y h o d n o cu jú hodnoty u v e d e n é v š e d o m stĺpci
JM - je d n o tk a m nožstva

7 0 0 ,0 0
7 0 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
1 3,00

