
 

Názov verejného obstarávateľa: Ekonomická univerzita v Bratislave 

 

Sídlo verejného obstarávateľa:  Dolnozemská cesta 1,  852 35 Bratislava 

 

Predmet  zákazky:  Mobilné telekomunikačné služby 
Druh postupu: zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 
 
Kritéria vyhodnotenia ponúk :  

P.č. Popis kritéria 

Maximálne 
bodové 
hodnotenie 
kritéria 

1.1 Mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS + neobmedzené hovory v sieti poskytovateľa a 
ostatných pevných a mobilných národných sietí + neobmedzené dáta v eurách vrátane DPH / 1SIM 

85 

1.2 Cena za jednu minútu odchádzajúceho roamingového hovoru v krajinách EU v eurách vrátane DPH / 
1 min 

2 

1.3 Cena za jednu minútu prichádzajúceho roamingového hovoru v krajinách EU v eurách vrátane DPH / 
1 min 

2 

1.4 Cena odoslanej SMS v roamingu do sietí všetkých operátorov v eurách vrátane DPH /1 SMS 2 

1.5 Mesačný poplatok za dátový paušál pre PC alebo tablet neobmedzene v eurách vrátane DPH /1 SIM 4 

1.6 Jednorazový poplatok za zriadenie privátnej siete APN s ukončením v sieti VO 5 

 Spolu 100 

Pravidlá pre uplatnenie jednotlivých kritérií a spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií 
bude nasledovný: 

1.1 Pre kritéria podľa bodov 1.1 až 1.6 – 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. 

 
      1.2 Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením počtu bodov vypočítaných podľa bodu 

1.1 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 nižším bodovým ohodnotením v  zákazke neuspejú. 

             Návrhy na plnenie jednotlivých kritérií nesmú mať v ponukách uchádzačov nulové číslo. 

 
 
Zverejnenie: 
Webové sídlo verejného obstarávateľa, zadanie zákazky bolo zverejnené dňa 06.03.2017  

 
IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA 
Úspešný uchádzač: 
O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.  



 Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu -  po súčte výsledných hodnôt za jednotlivé kritéria dosiahla 

najvyššie bodové ohodnotenie  
                                           

Neúspešní uchádzači: 
Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
                                                   


