
1 
 

V Ý Z V A 

na predkladanie ponúk 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 
5 Smernice verejného obstarávateľa na poskytnutie služieb s názvom 

„Hlasové a nehlasové služby  mobilného operátora“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  Mesto Šaľa 

Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 

IČO:   00306185 

Telefón:  031/7705981-4 

Fax:   031/7706021 

Kontaktná osoba: Drahomíra Fábiková 

e-mail:  fabikova@sala.sk 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 01  Šaľa 

3. Typ zmluvy: Hlasová virtuálna privátna sieť 

4. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

5. Variantné riešenie: nie 

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  najneskôr do 14.5.2015 

7. Stručný opis zákazky:  

Hlavné požiadavky: 
 

 zníženie celkových telekomunikačných nákladov 
 pokračovanie v hlasovej virtuálnej privátnej sieti (ďalej len HVPS) 
 aktivácia, deaktivácia  ďalších SIM kariet a služieb bez poplatkov 
 nadštandardný  servis ohľadom riešenia reklamácií mobilných zariadení v meste sídla 

obstarávateľa   
 uzatvorenie zmluvy na 24 mesiacov od 14.5.2015 v max cene 18 000 Eur,  
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V ponuke definovať ceny: 
 
na 3 mobilné telefónne čísla (ďalej len MTČ) : 
 neobmedzené volania na SR 
 volania do EÚ minimálne 500 minút pre odchádzajúce a prichádzajúce volania 
 200 ks  SMS a MMS  
 neobmedzený internet 

 
na 20 MTČ :  
 HVPS 
 minimálne volania do iných sietí 150 min 
 50 ks SMS MMS 
 volania do EÚ minimálne 50 minút pre odchádzajúce a prichádzajúce volania 
 mobilný internet 500 MB  s podporou 4G 

 

na 6 ks mobilný internet – neobmedzený internet v plnej rýchlosti minimálne 2 GB 
s podporou 4G, 
1 ks SIM karta na GSM bránu s neobmedzenými volaniami 
10 ks SIM kariet s dátovou službou monitoring 
3 ks mobilný internet v plnej rýchlosti – 2 ks 10 GB a 1 ks 6 GB s podporou 4G, 
k tomu  prenosné USB modemy 4G 
na 20 ks mobilných telefónov (MT) požadujeme vypracovať ponuku s dotykovými 
mobilnými telefónmi s podporou 4 G internetom,  
na 3 ks ponuku s exkluzívnymi telefónmi a zvlášť ponuku len na hlasové a nehlasové 
služby, 

 

Ďalšie požadované benefity: 
 zachovanie súčasných čísiel – sufixov v niektorom z voľných prefixov 
 podieľať sa na nákladoch súvisiacich s prechodom  t.j. záväzky u terajšieho 

dodávateľa služieb, ktoré predstavujú výšku 3 732,40 Eur 
 

Verejný obstarávateľ žiada v súťažnej ponuke vyčísliť: 
 celkové mesačné paušálne náklady  prevádzky a mobilných telefónov 
 počiatočnú investíciu, t.j. náklady na zriadenie služieb a kúpu mobilných 

telefónov 
 pokrytie 4G sieťou v mieste obstarávateľa 

 

Slovník spoločného obstarávania: 64200000-8 – Telekomunikačné služby 

8. Podmienky účasti:   
Osobné postavenie: § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení 
poskytovať služby na predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu. 

9. Lehota na predkladanie ponúk:  Dátum: 28.4.2015  čas: 12:00 hod. 

10. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  31.5.2015 

11. Podmienky otvárania ponúk:   Dátum: 29.4.2015  čas: 8.00 hod. 
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
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12. Podmienky financovania:  Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného 
obstarávateľa.  

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet zákazky 

14. Ďalšie informácie: 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 

 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie 
Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 9. Obálka 
musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: 
„Hlasové a nehlasové služby  mobilného operátora“. 

 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
 Doklady a dokumenty podľa bodu 8. tejto výzvy  
 Čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade úspešnosti predloženej ponuky 

prevezme záväzok verejného obstarávateľa u terajšieho dodávateľa služieb, 
ktoré predstavujú 3732,40 Eur 

 Návrh na plnenie kritérií 
 Podpísaný návrh zmluvy 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 

 

V Šali dňa 21.4.2015       Mgr. Jozef Belický, v.r. 

primátor mesta Šaľa 

 


