Slovenská
národná
galéria

Výzva na predloženie ponuky
(ďalej len „výzva“)
zákazka zadávaná postupom podľa § 117 - „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní (ďalej len „zákon“).

1.

Verejný obstarávateľ:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
IČO:
IČ DPH:

Slovenská národná galéria
Riečna 1
Bratislava 1
815 13
00164712
SK2020829943

Kontaktná osoba:

Ing. Silvia Trizuljaková

tel. č.:
+421 907 750 391
e-mail:
silvia.trizuljakova@sng.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.sng.sk
2.

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.

Názov predmetu zákazky: „Mobilné telekomunikačné služby“

4.

Typ zákazky:

poskytnutie služby

(zákazka na dodanie tovaru, služieb resp. uskutočnenie stavebných prác)

5.

CPV požadovaného tovaru, služby alebo stavebných prác:
(v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania, link na CPV: https://www.uvo.gov.sk/spolocny-slovnik-obstaravaniacpv-443.html)

slovné vyjadrenie CPV

kód CPV

Mobilné telefónne služby

64212000-5

Telekomunikačné služby

64200000-8

Služby krátkych textových správ (SMS)

64212100-6

Služby multimediálnych správ (MMS)

64212300-8

6.

Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v sume 13 455,11 Eur
bez DPH.

7.

Opis predmetu zákazky:
a) opis predmetu zákazky:

1.

Predmet zákazky:

Predmetom zmluvy je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných
služieb úspešného uchádzača/operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, alebo ekvivalentnej služby (ďalej len
"VPSe"), t.j. vytvorenie vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty registrované na verejného
obstarávateľa/objednávateľa, pripojenie účastníkov do verejnej mobilnej a fixnej telefónnej siete, doplnkové verejné
telekomunikačné služby.
Virtuálna privátna sieť (VPSe) = vytvorenie neverejnej siete koncových telekomunikačných zariadení na prenos hlasu a
dát v rámci verejnej telefónnej siete úspešného uchádzača/dodávateľa, prostredníctvom SIM kariet úspešného
uchádzača/dodávateľa registrovaných na verejného obstarávateľa/objednávateľa, za účelom poskytnúť verejnému
obstarávateľovi/objednávateľovi finančne výhodnú komunikáciu v rámci takto vytvorenej neverejnej siete a možnosť
definovať v takto vytvorenej neverejnej sieti vlastné komunikačné pravidlá.

2.

Program 1 – ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať nasledovné služby:

Oddelenie verejného obstarávania Slovenskej národnej galérie

Účinnosť dňom 01.01.2019

Poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPSe.
Neobmedzené volania a neobmedzené SMS v rámci VPSe.
Služba CLIP.
Zaslanie SMS správy o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo vypnutého mobilného telefónu.
Maximálny
odhadovaný počet

Jednotka
Počet SIM kariet (Počet simkariet sa môže
meniť)

3.

ks

10

Aktuálny
počet SIM
kariet
5

Program 2 – ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať nasledovné služby:

Poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPSe.
Neobmedzené volania v rámci VPSe. Neobmedzené volania do všetkých mobilných aj fixných sietí v
SR.
Neobmedzené SMS a MMS do všetkých sietí v SR.
Služba CLIP.
Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo vypnutého mobilného telefónu.

Jednotka

Počet SIM kariet (Počet simkariet sa ks
môže meniť)

4.

Aktuálny
počet SIM
kariet na
nacenenie

Maximálny
odhadovaný počet
simkariet
60

43

Program 3 – ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať nasledovné služby:

Poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPSe.
Neobmedzené volania v rámci VPSe. Neobmedzené volania do všetkých mobilných aj fixných sietí v
SR + medzinárodné volania do krajín EÚ.
Neobmedzené SMS a MMS do všetkých sietí v SR.
Služba CLIP.
Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo vypnutého mobilného telefónu.

Jednotka

Počet SIM kariet (Počet simkariet sa môže
meniť)

5.

Aktuálny
počet SIM
kariet na
nacenenie

Maximálny
odhadovaný počet
simkariet

ks

35

24

Program 4 dátový - ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať

Internet v mobilnom zariadení s minimálnym predplateným objemom dát 5 GB/SIM/mesiac v
najvyššej možnej rýchlosti, pri prekročení objemu dát sa zníži prenosová rýchlosť.

Jednotka

Počet SIM kariet (Počet simkariet sa môže
meniť)

Aktuálny
počet SIM
kariet na
nacenenie

Maximálny
odhadovaný počet
simkariet

ks

5

2

1

6. Program 5 dátový - ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovaťInternet v
mobilnom zariadení s minimálnym predplateným objemom dát 10 GB/SIM/mesiac v najvyššej možnej
rýchlosti, pri prekročení objemu dát sa zníži prenosová rýchlosť.

Jednotka

Počet SIM kariet (Počet simkariet sa môže
meniť)

Aktuálny
počet
SIM kariet na
nacenenie

Maximálny
odhadovaný počet
simkariet

ks

5

1

7. Program 6 dátový - ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovaťInternet v
mobilnom zariadení s minimálnym predplateným objemom dát 15 GB/SIM/mesiac v najvyššej možnej
rýchlosti, pri prekročení objemu dát sa zníži prenosová rýchlosť.
Maximálny
odhadovaný počet
simkariet

Jednotka

Počet SIM kariet (Počet simkariet sa môže
meniť)

8.

ks

5

3

Dátové balíky k hlasovému programu 1 až 3
Maximálny
odhadovaný počet
simkariet

Jednotka

Internet v mobilnom telefóne s
minimálnym predplateným objemom
dát 2 GB/SIM/mesiac v najvyššej
ks
možnej rýchlosti, pri prekročení objemu
dát sa zníži prenosová rýchlosť.
Internet v mobilnom telefóne s
minimálnym predplateným objemom
dát 4 GB/SIM/mesiac v najvyššej
ks
možnej rýchlosti, pri prekročení objemu
dát sa zníži prenosová rýchlosť.
Internet v mobilnom telefóne s
minimálnym predplateným objemom
dát 6 GB/SIM/mesiac v najvyššej
ks
možnej rýchlosti, pri prekročení objemu
dát sa zníži prenosová rýchlosť.
Počet balíkov sa môže meniť

9.

Aktuálny
počet
SIM kariet na
nacenenie

Aktuálny
počet
SIM kariet na
nacenenie

30

21

15

6

15

6

K mobilným hlasovým a dátovým službám verejný obstarávateľ/objednávateľ

požaduje zabezpečiť:
Zriadenie virtuálnej privátnej siete dodávateľa
Zachovanie súčasných mobilných telefónnych čísiel
Bezplatný prenos telefónnych čísiel (v prípade zmeny mobilného operátora)
Zaslanie SMS správ o zmene mobilného operátora (v prípade zmeny mobilného operátora) na všetky existujúce
účastnícke čísla verejného obstarávateľa/objednávateľa.
Zabezpečenie hlasovej správy pre volajúcich na účastnícke čísla verejného obstarávateľa/objednávateľa o zmene
mobilného operátora (v prípade zmeny mobilného operátora).
Bezplatná výmena SIM karty, zriadenie a aktivácia novej SIM karty, zaradenie SIM karty do
VPSe
Možnosť zmeny Programu pre ktorúkoľvek SIM kartu
Vykonávať správu a údržbu všetkých technických zariadení nevyhnutných na poskytovanie VPSe na náklady úspešného
uchádzača/dodávateľa.
Blokovanie audiotextových čísiel
Prístup k emailom, kalendáru, poznámkam
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Umožnenie blokovania hovorov, presmerovania hovorov a konferenčných hovorov
Iné doplnkové služby uchádzača v rámci predloženej ceny
Zabezpečenie bezplatnej infolinky a telefonickej asistenčnej služby
Pridelenie obchodného zástupcu a zamestnanca na fakturačnom oddelení
Zabezpečenie okamžitej informovanosti zo strany úspešného uchádzača/dodávateľa v prípade plánovaných, ako aj
neplánovaných výluk a výpadkov telekomunikačných mobilných služieb
Jednotná cena volaní v akomkoľvek čase (nerozlišuje sa silná a slabá prevádzka a prevádzka cez víkend)
V bodoch 5-8. Dátové balíky sa neúčtujú dáta prenesená nad rámec balíka, iba klesne rýchlosť prenosu dát. Je možné ich
kombinovať s hlasovými programami podľa potreby.
Sekundová tarifikácia od prvej sekundy všetkých hovorov v rámci SR a krajín EÚ
Volania v roamingu: prichádzajúci roamingový hovor v EÚ, odchádzajúci roamingový hovor v
EÚ, roamingové SMS
Zabezpečenie bezplatného prístupu k elektronickým faktúram cez web portál úspešného uchádzača/dodávateľa a
elektronický nástroj na kontrolu spotreby jednotlivých účastníkov
Identifikácia používateľa čísla menom jednotlivých účastníkov na portály a vo faktúrach
Fakturačné obdobie od 1. dňa v mesiaci po posledný deň 28, 30 alebo 31 podľa daného mesiaca.
Mobilná aplikácia pre Android a iOS na kontrolu spotreby účastníkom

10. Mobilné telekomunikačné zariadenia:
K hlasovým SIM kartám nebudú dodané akciové dotované mobilné telefóny
11.

Predpokladaný rozsah plnenia počas 12 mesiacov:

Predpokladaný rozsah merných jednotiek
počas 12 mesiacov plnenia zmluvy. Počet
balíkov sa môže meniť.
Technické vlastnosti

Jednotka

maximálny
odhadovaný počet

Platba za Program 1

mesačný paušál

10

Platba za Program 2

mesačný paušál

60

Platba za Program 3

mesačný paušál

35

Platba za Program 4 dátový

mesačný paušál

5

Platba za Program 5 dátový

mesačný paušál

5

Platba za Program 6 dátový

mesačný paušál

5

Platba za balík dát 2 GB

mesačný paušál

30

Platba za balík dát 4 GB

mesačný paušál

15

Platba za balík dát 6 GB

mesačný paušál

15

b) ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa:
Uchádzač vo svojej ponuke preukáže, že disponuje dokladom o tom, že že sieťou mobilných hlasových služieb pokrýva min. 95%
obyvateľov SR a sieťou mobilných dátových služieb technológiou GPRS ; EDGE ; 3G/HSPA ; 4G/LTE pokrýva min. 75%
obyvateľov SR.
c) Požadované zmluvné podmienky:
Zmluva sa uzavrie s úspešným uchádzačom a na dobu určitú 12 (slovom dvanásť) mesiacov odo dňa jej účinnosti, ktorá
nastane deň po zverejnení na centrálnom registri zmlúv alebo do vyčerpania zmluvnej ceny úspešného uchádzača.
Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje zabezpečiť funkčnosť mobilnej virtuálnej privátnej siete úspešného
uchádzača v termíne od dňa účinnosti zmluvy. Do virtuálnej privátnej siete požaduje zaradiť všetky SIM karty podľa
predmetu tejto zmluvy a to bez prerušenia funkčnosti existujúcich poskytovaných telekomunikačných služieb (hlasových
aj dátových).
Súčasťou zmluvy bude príloha s nacenenými službami v zmysle ponuky úspešného uchádzača s koncovými cenami - teda
podrobný rozpočet .
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Celková zmluvná cena zahŕňa všetky náklady úspešného uchádzača/dodávateľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy
vrátane všetkých jednorazových a pravidelných poplatkov vyplývajúcich z plnenia predmetu zmluvy, ako aj všetkých
nákladov na prevádzku mobilných telefónov v rámci SR a krajín EÚ, nákladov na výmenu SIM kariet a nové SIM karty,
mobilné telefóny, volania do pevných a mobilných sietí, roaming, SMS, MMS, mobilný internet, zriadenie a prevádzku
virtuálnej privátnej siete.
Pre výpočet ceny Programov je potrebné použiť počty definované ako Presne. Počas platnosti zmluvy sa ich počet môže
meniť v rozsahu minimálne a maximálne podľa aktuálnych potrieb obstarávateľa.
Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, alebo rušené iba písomnou formou, po vzájomnej dohode
oboch zmluvných strán, formou číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými osobami zmluvných strán.
Počas platnosti a účinnosti zmluvy môžu byť v prípade potreby uzatvorené v zmysle § 18 Zákona dodatky k tejto
zmluve, napr. v prípade potreby rozšíriť predmet služby o ďalšie SIM karty, alebo v prípade zmeny Programu
niektorej SIM karty. Uzatvorením dodatkov k tejto zmluve nesmie dôjsť k zmene jednotkových cien.
Ostatné práva neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ostatnými,
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vzniknuté počas trvania tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o dohode. Ak k
dohode nedôjde, budú spory postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
Úspešný uchádzač/Dodávateľ berie na vedomie zákonnú povinnosť verejného obstarávateľa/objednávateľa zverejniť
túto zmluvu, prípadné dodatky k tejto zmluve ako aj jednotlivé faktúry súvisiace s plnením tejto zmluvy na svojom
webovom sídle.
V prípade, ak pri plnení tejto zmluvy potrebné doručovať verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi, alebo úspešnému
uchádzačovi/dodávateľovi akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu uvedenú v Článku 1. tejto
zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj
pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená z akéhokoľvek dôvodu, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia
nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky strane, ktorá zásielku doručuje
Platby za poskytnuté služby bude verejný obstarávateľ/objednávateľ uhrádzať na základe vyúčtovania úspešného
uchádzača/dodávateľa formou mesačných faktúr, ktoré budú doručované verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi v
listinnej podobe pre všetky telefónne čísla zaradené do virtuálnej privátnej siete. Faktúry budú obsahovať podrobný
rozpis poskytnutých služieb za fakturačné obdobie pre jednotlivé telefóne čísla.
Faktúry musia obsahovať obvyklé náležitosti daňového dokladu a budú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia
verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa všeobecne
záväzných predpisov a tejto zmluvy, má verejný obstarávateľ/objednávateľ právo vrátiť úspešnému
uchádzačovi/dodávateľovi faktúru na prepracovanie. V takom prípade začne lehota splatnosti faktúry plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry.
Faktúra nenadobudne splatnosť v prípade, ak poverený zamestnanec verejného obstarávateľa/objednávateľa v lehote
splatnosti nepotvrdí správnosť jej vyhotovenia a to najmä v rozsahu reálne poskytnutých služieb. V tomto prípade má
verejný obstarávateľ/objednávateľ právo vrátiť faktúru na prepracovanie a lehota splatnosti začne plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry.
Úspešný uchádzač/Dodávateľ je oprávnený uplatňovať si u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z
neuhradenej fakturovanej čiastky za každý začatý deň omeškania, ak objednávateľ neuhradil faktúru v lehote splatnosti
podľa tejto zmluvy.
Verejný obstarávateľ/Objednávateľ je oprávnený uplatňovať si u úspešného uchádzača/dodávateľa zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% zo sumy fakturovanej úspešným uchádzačom/dodávateľom v predošlom mesiaci, za každý začatý deň
omeškania, ak je úspešný uchádzač/dodávateľ v omeškaní s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy.
Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa predošlých bodov nevylučuje povinnosť verejného obstarávateľa/objednávateľa resp.
povinnosť úspešného uchádzača/dodávateľa uhradiť druhej zmluvnej strane škodu v plnej výške, ktorá jej vznikla
nesplnením záväzkov, ktoré pre verejného obstarávateľa/objednávateľa resp. pre úspešného uchádzača/dodávateľa
vyplývajú z tejto zmluvy. Náhrada vzniknutej škody sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
Verejný obstarávateľ/objednávateľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, že úspešný uchádzač/dodávateľ
bude vlastným zavinením v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako desať kalendárnych dní, alebo ak úspešný
uchádzač/dodávateľ preukázateľne a zavinene nedodá služby v rozsahu, kvalite a cene dohodnutých v tejto zmluve

5

napriek tomu, že ho objednávateľ písomne na porušenie povinností upozornil a márne uplynula lehota na nápravu
poskytnutá úspešnému uchádzačovi/dodávateľovi zo strany objednávateľa, ktorá nesmie byť kratšia ako desať
kalendárnych dní.
Úspešný uchádzač/dodávateľ môže jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že verejný
obstarávateľ/objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry za služby preukázateľne poskytnuté úspešným
uchádzačom/dodávateľom o viac ako tridsať kalendárnych dní, alebo v prípade, že sa verejný obstarávateľ/objednávateľ
preukázateľne dopúšťa zneužívania poskytovaných služieb napriek tomu, že ho úspešný uchádzač/dodávateľ písomne na
zneužívanie služieb upozornil a márne uplynula lehota na nápravu poskytnutá verejnému
obstarávateľovi/objednávateľovi zo strany úspešného uchádzača/dodávateľa, ktorá nesmie byť kratšia ako desať
kalendárnych dní.
Odstúpenie od zmluvy podľa predošlých bodov nemá vplyv na povinnosť verejného obstarávateľa/objednávateľa resp.
úspešného uchádzača/dodávateľa uhradiť druhej zmluvnej strane škodu v plnej výške, ktorá jej vznikla nesplnením
záväzkov, ktoré pre objednávateľa resp. pre úspešného uchádzača/dodávateľa vyplývajú z tejto zmluvy. Odstúpenie od
zmluvy podľa predošlých bodov nadobudne účinnosť dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane, ak v
odstúpení nebude uvedená iná, neskoršia lehota.
Všeobecné obchodné podmienky úspešného uchádzača/dodávateľa, ako aj dodatky uzatvorené k zmluve, nemôžu byť v
rozpore s ustanoveniami týchto zmluvných podmienok požadovaných verejným obstarávateľom/objednávateľom. V
prípade ich rozporu majú prednosť ustanovenia zmluvných podmienok požadovaných verejným obstarávateľom/
objednávateľom..

8.

Hlavné miesto poskytnutia služieb: Slovenská republika + roaming

9.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
1.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona.
Ich splnenie uchádzač preukáže predložením scanu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu.
Originál alebo úradne overenú kópiu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu predloží až úspešný uchádzač.
Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona uchádzač preukazuje
jedným zo spôsobov, a to nasledovne:
1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona - scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky alebo
1.2 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 zákona a z ktorého bude zrejmé, že
uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač informuje verejného obstarávateľa o
tejto skutočnosti vo svojej ponuke. Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov si overuje verejný
obstarávateľ v Zozname hospodárskych subjektov vedených na www.uvo.gov.sk.

2.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f). Splnenie uvedenej podmienky preukáže
uchádzač predložením čestného prehlásenia o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 2 k výzve).

3.

U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Splnenie uvedenej podmienky
preukáže uchádzač predložením čestného prehlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov (Príloha č. 3 k výzve).

4.

Osobné postavenie preukazuje každý uchádzač, ktorý predloží ponuku.

5.

Ak uchádzač nepredloží dokumenty podľa bodu 9 výzvy Podmienky účasti, nebude jeho ponuka zaradená do
hodnotenia.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v EUR s DPH.
Celková cena zahŕňa všetky náklady uchádzača súvisiace s plnením predmetu zmluvy vrátane všetkých jednorazových a
pravidelných poplatkov vyplývajúcich z plnenia predmetu zmluvy, ako aj všetkých nákladov na prevádzku mobilných
telefónov v rámci SR a krajín EÚ, nákladov na výmenu SIM kariet a nové SIM karty, mobilné telefóny, volania do pevných
a mobilných sietí, roaming, SMS, MMS, mobilný internet, zriadenie a prevádzku virtuálnej privátnej siete
11. Predloženie ponúk (miesto a spôsob):
Ponuka sa predkladá v elektronickej podobe na adresu:

silvia.trizuljakova@sng.sk

Do predmetu e-mailu treba uviesť: „Mobilné telekomunikačné služby“.
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V predloženej ponuke musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
následne oscanované a mailom doručené v lehote na predkladanie ponúk.
Úspešný uchádzač je povinný na základe výzvy verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy doručiť doklady a
dokumenty špecifikované verejným obstarávateľom aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie.
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:

04.11.2019, 11.00 hod.

Termínom predloženia ponuky sa rozumie termín jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

13. Obsah ponuky (uchádzač predloží):
a) doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, (viď. bod 9 Výzvy)
b) návrh na plnenie kritéria - Príloha č. 1 k výzve,
c) Podrobný rozpočet - Príloha č. 1A k výzve,
d) špecifikácia predmetu zákazky (špecifikácia poskytovaných služieb),
e) Doklad o tom, že sieťou mobilných hlasových služieb pokrýva min. 95% obyvateľov SR a sieťou mobilných dátových
služieb technológiou GPRS ; EDGE ; 3G/HSPA ; 4G/LTE pokrýva min. 75% obyvateľov SR
14. Ostatné podmienky (popísať):
Požaduje sa cenová ponuka na celý predmet zákazky.
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
15. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do termínu: 2 (dva) mesiace od predloženia ponuky
16. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno/Nie.
17.

Doplňujúce informácie:
a) Verejný obstarávateľ môže vymenovať minimálne 3 člennú komisiu s právom vyhodnocovať splnenie podmienok
účasti, požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky.
b) Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti, splnil požiadavky na predmet zákazky
a najlepšie vyhovel kritériám verejného obstarávateľa v danej zákazke.
c) Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi po vyhodnotení ponúk, že jeho ponuku prijíma,
neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijíma.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť, ak:
- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti,
- nedostal ani jednu ponuku
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným vo Výzve
- návrh na plnenie kritéria uchádzača je vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené.
e)

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria,
Príloha č. 1A - Podrobný rozpočet - tabuľka na necenenie,
Príloha č. 2 - Formulár čestného vyhlásenia o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
Príloha č. 3 - Formulár čestného vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov

V Bratislave dňa ....................................

.............................................................
podpis osoby zodpovednej za VO

7

