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A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

Adresa organizácie: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 

V zastúpení:  Ing. Peter Žiga, PhD., minister 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000389046/8180 

Web: www.enviro.gov.sk 

 

Kontaktná osoba:  Ing. Viera Medveďová 

Telefón: +421 2 5956 2478 

E-mail:  verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk 

2 PREDMET ZÁKAZKY:  

2.1 Názov predmetu zákazky: Telekomunikačné služby mobilného operátora 

2.2 Predpokladaná hodnota zákazky: 500 000,00 Eur bez DPH. 

2.3 Nomenklatúra: Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet obstarávania  

64200000-8 Telekomunikačné služby 

Doplňujúce predmety:  

64212000-5 Mobilné telefónne služby 

64212100-6 Služby krátkych textových správ (SMS) 

64212300-8 Služby multimediálnych správ (MMS) 

64212500-0 Všeobecné paketové rádiové služby (GPRS) 

64212600-1 Služby zvýšenej výkonnosti prenosu dát GSM (EDGE) 

32250000-0 Mobilné telefóny 

 

2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 - „Opis predmetu zákazky“. 

2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Predmet zákazky sa nedelí na časti. 

2.6 Variantné riešenie 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

3 MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

3.1 Miesto dodania predmetu zákazky: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, 

poskytovanie služieb v rámci celého územia SR, EÚ a sveta podľa opisu predmetu zákazky. 

3.2 Termín dodania predmetu zákazky: 

http://www.enviro.gov.sk/
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Obdobie, na ktoré sa rámcová dohoda uzatvára: na obdobie 48 mesiacov alebo do vyčerpania finančného 
limitu  500 000 Eur bez DPH od účinnosti rámcovej dohody. 

 

4 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, PODMIENKY FINANCOVANIA 

 zákazka bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu Kohézneho fondu v rámci Operačného 
programu Životné prostredie, prioritnej osi Technická pomoc, Operačného programu Kvalita životného 
prostredia a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, 

 verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu na plnenie zmluvy, 

 platba bude realizovaná formou čiastkových faktúr. Doba splatnosti faktúr je 30  dní odo dňa  ich 
doručenia verejnému obstarávateľovi. 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

5 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM  A UCHÁDZAČMI 

5.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí 
úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených 
v týchto dokumentoch.  

5.2 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom 
alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom alebo elektronicky alebo ich 
kombináciou.  

5.3 Pri poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo podaných 
elektronickými prostriedkami – (napr. e-mailom), doručia sa tieto informácie na adresu kontaktnej osoby 
uvedenú v bode 1 aj v písomnej forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie 
spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami. 

5.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej 
obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej 
osobne alebo poštovou zásielkou, je rozhodujúca písomná forma. 

5.5 Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej 
podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, 
ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením 
mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a 
odtlačku pečiatky. 

6 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

6.1 V prípade potreby objasniť informácie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v 
súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie podľa § 38 zákona 
o verejnom obstarávaní na adrese uvedenej v bode 1 tejto časti súťažných podkladov. 

6.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému 
obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do: 07.01.2014 do 14:00 hod. 

6.3 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ 
preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty 
na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej verejným 
obstarávateľom. 

6.4 Verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi 
súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto 
informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. 
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Časť III. 

Príprava ponuky 

7 VYHOTOVENIE PONUKY 

7.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí 
byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

7.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

7.3 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

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

7.5 Ponuka musí byť rozdelená na dve osobitne oddelené a uzavreté časti. Časť označenú slovom "Kritériá", 
obsahujúcu návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a časť označenú slovom "Ostatné", ktorá bude 
obsahovať všetky ostatné dokumenty ponuky, vyžadované podľa oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, súťažných podkladov a iných dokumentov. 

7.6 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 14.1 súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk sa 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže. 

8 JAZYK PONUKY 

8.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (v slovenskom) 
jazyku. 

8.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do 
slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku. 

9 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

9.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

9.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Euro. 

9.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

9.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní označením „Nie som 
platiteľom DPH“. 

9.5 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, všetky jej časti 
poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky 
alebo poskytnutie služby. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok 
uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností. 

9.6 V prípade, ak dôjde k zúženiu rozsahu vykonávaných služieb oproti stavu, z ktorého vychádzajú tieto 
súťažné podklady, uchádzač je povinný rešpektovať zodpovedajúce zníženie celkovej ceny zákazky. Pri 
znížení ceny sa bude vychádzať z cenovej kalkulácie za vykonanie jednotlivých služieb/plnení, ktorú 
uchádzač predloží ako súčasť ponuky. V prípade zmeny množstva vykonávaných služieb/plnení nie je 
možné prekročiť celkovú zmluvnú cenu.  

10 ZÁBEZPEKA 

10.1 Nepožaduje sa zloženie zábezpeky. 
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11 OBSAH PONUKY 

11.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

11.2 Časť ponuky označená ako „Kritériá“: návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk, vyplnený v zmysle časti 
A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA týchto súťažných podkladov. 

11.3 Časť ponuky označená ako „Ostatné“: 

- titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet 
zákazky podľa týchto súťažných podkladov; 

- obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované strany; 

identifikačné údaje uchádzača/skupiny dodávateľov v štruktúre obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ 
DPH, číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, telefónne číslo, faxové číslo, e-mail, 
meno a funkciu kontaktnej osoby, meno a podpis osoby/osôb oprávnenej podpísať predkladaný návrh, 

- opis navrhovaného spôsobu splnenia predmetu zákazky, t.j. špecifikáciu služieb, ktoré 
uchádzač navrhuje dodať ako predmet zákazky, 

- potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení o vyhlásení a v týchto súťažných podkladoch; 
splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, 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, 

- v prípade, ak návrh podáva skupina dodávateľov, čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, 
podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky pred uzavretím rámcovej 
dohody predložia verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili 
spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky, 
podľa Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov, 

- v prípade, ak návrh podáva skupina dodávateľov, vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, 
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov a konať v mene všetkých ostatných členov 
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci 
za každého člena skupiny, podľa Prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, 

- návrh rámcovej dohody podľa podmienok uvedených v časti B.2 a v prípade, že sa stane úspešným 
uchádzačom, predloží na vyzvanie v stanovenej lehote  verejnému obstarávateľovi podpísanú zmluvu 
a poskytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy podľa § 45 ods. 
9 zákona o verejnom obstarávaní. 

Časť IV. 

Predkladanie ponúk 

12 PREDLOŽENIE PONUKY 

12.1 Každý uchádzač môže v súťaži 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. 

12.2 Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli.  

12.3 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v elektronickej podobe (na needitovateľnom CD/DVD 
nosiči) z dôvodu predkladania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

Časť ponuky, obsahujúca elektronickú verziu návrhu na plnenie kritérií, bude predložená v osobitnom 
uzavretom obale, označenom „Kritériá“, časť ponuky, obsahujúca ostatné elektronickú verziu ostatných 
dokumentov bude predložená v osobitnom uzavretom obale, označenom slovom "Ostatné". 

12.4 V prípade, ak ponuku do súťaže predloží skupina dodávateľov, a ak jej ponuku verejný obstarávateľ príjme, 
verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy aby skupina dodávateľov pred podpisom 
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zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby 
ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 

12.5 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 15, ktorá bude obsahovať dve osobitné uzavreté 
časti podľa bodov 11.1, 11.2 a 12.3, osobne alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu verejného 
obstarávateľa uvedenú v bode 14.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 14.2.  

12.6 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia 
ponuky na adresu kontaktnej osoby. 

12.7 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 
s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. Osobne možno doručiť ponuku do podateľne 
verejného obstarávateľa na adrese uvedenej v bode 14.1 v čase od 7:30 do 15:00 cez pracovné dní v lehote 
na predkladanie ponúk uvedenú v bode 14.2. 

13 PLATNOSŤ PONUKY 

13.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.07.2014. 

13.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa 
pred uzavretím zmluvy podľa Zákona o verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie vydá 
rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa 
záujemcom/uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

13.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

14 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK  

14.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

podateľňa  

14.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 14.01.2014 o 10:00 hod. 

14.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 14.2 sa vráti uchádzačovi 
neotvorená. 

15 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

15.1 Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky podľa bodu 11 Obsah ponuky do samostatných nepriehľadných 
obálok, ktoré musia byť uzatvorené, a označené nasledovnými údajmi: 

15.2 časť ponuky „Kritéria“ musí byť označená s heslom súťaže „Kritéria – TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY 
MOBILNÉHO OPERÁTORA“. 

15.3 časť ponuky „Ostatné“ musí byť označená s heslom súťaže „Ostatné – TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY 
MOBILNÉHO OPERÁTORA“. 

15.4 Uchádzač vloží obidve uzavreté a označené časti ponuky do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí 
byť uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému otvoreniu a označená nasledovnými údajmi: 

 adresa predkladania ponúk uvedená v bode 14.1, 

 obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača,  

 označenie: „VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 

 označenie heslom súťaže: „TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA“. 

16 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

16.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť, alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 14.2.  
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16.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti 
uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 
splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú v bode 14.1 a doručením novej ponuky na adresu 
verejného obstarávateľa podľa bodu 14.1 v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 14.2. 

 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

17 OTVÁRANIE PONÚK 

17.1 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa  14.01.2014 o 11:00 hod. 

17.2 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 41 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

17.3 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

17.4 Miesto otvárania ponúk:  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

zasadačka 

17.5 Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie 
ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako "Kritériá" 
a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie 
kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie 
ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako "Kritériá" sa nezverejňujú. Každú otvorenú 
časť ponuky, označenú ako "Kritériá" komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, 
označenú ako "Ostatné", predloženú tým istým uchádzačom. 

17.6 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených 
ako "Kritériá" pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých 
ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk.  

18 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  

18.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti 
vo verejnej súťaži, týkajúcich sa: 

 osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní,  

 finančného a ekonomického postavenia uchádzačov podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní,  

 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením originálnych alebo 
úradne osvedčených dokladov. 

18.2 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením 
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi. 

18.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie 
podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov 
v lehote podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

18.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak:  

 nesplnil podmienky účasti,  

 predložil neplatné doklady,  
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 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 18.3 vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov v určenej lehote alebo,  

 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

18.5 V prípade podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ak uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti čestným vyhlásením, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť 
splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi podľa § 33 zákona o verejnom 
obstarávaní; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok 
účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. 

19 PRESKÚMANIE PONÚK 

19.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a 
podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.  

19.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie 
ponúk a v týchto súťažných podkladoch.  

20 VYSVETĽOVANIE PONÚK 

20.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Vysvetlením 
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a 
počítaní.  

20.2 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať 
uchádzača o podrobnosti podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 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 verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.  

21 VYHODNOTENIE PONÚK 

21.1 Komisia zriadená verejným obstarávateľom vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa 
kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na základe pravidiel ich uplatnenia 
určených v týchto súťažných podkladoch. 

21.2 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 

Časť VI. 

Prijatie ponuky 

22 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

22.1 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní bezodkladne zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky. 

22.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých 
ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému 
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že 
neuspel/i a dôvody neprijatia jeho/ich ponuky/ponúk. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača 
a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka 
podľa § 138 ods. 2 písm. f) Zákona o verejnom obstarávaní. 

23 UZAVRETIE  RÁMCOVEJ DOHODY 

23.1 Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá 
dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

23.2 Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa 
odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli 
vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po 
uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 138 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
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23.3 V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo námietka, verejný obstarávateľ pri uzatváraní 
rámcovej dohody postupuje podľa § 45 ods. 3 až 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

23.4 Verejný obstarávateľ vyzve písomne úspešného uchádzača na uzatvorenie rámcovej dohody. Úspešný 
uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej 
dohody s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 
45 ods. 2 až 7. 

23.5 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa bodu 31.4., 
verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, 
ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, 
kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú 
dohodu s úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v 
poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej 
dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný. 

23.6 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.  

Časť VII. 

Ďalšie informácie 

24 POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

24.1 Uchádzač nemá právo uplatniť si u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti 
so zrušením použitého postupu zadávania zákazky. 

25 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk 
a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby 
obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo 
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 
predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so Zákonom o verejnom 
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

26 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY  

26.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak: 

- nedostal ani jednu ponuku; 

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v týchto súťažných 
podkladoch a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 Zákona  
o verejnom obstarávaní a nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 Zákona o verejnom 
obstarávaní; 

- jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie. 

26.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  

26.3 Verejný 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. 

27 SUBDODÁVATELIA 

27.1 Úspešný uchádzač je v súlade s § 34 ods. 10 zákona č. 25/2006 Z. z. povinný informovať objednávateľa o 
zmene subdodávateľa v rámci plnenia zmluvy. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať 
podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.. 
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27.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý  je s ním v obchodnom, súdnom 
alebo inom spore. 
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
1. Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí ponuky podľa kritéria, uvedeného v bode 4, 5, 6 tohto 

článku. 
 

2. O vyhodnotení ponúk komisia na vyhodnotenie ponúk spíše zápisnicu podľa § 42 zákona. 
 

  
3. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk podpíše každý prítomný člen komisie na vyhodnotenie ponúk.  

 
 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponuky – ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej 
Ceny za Model mesačných volaní a služieb, vyjadrený v € s DPH za mesiac. 

 
5. Uchádzač uvedie kalkuláciu Ceny za celý predmet zákazky do modelovej tabuľky „Model  

mesačných volaní a služieb“,  ktorá bude súčasťou jeho ponuky. 
 

                  6.  Modelová tabuľka „Model mesačných volaní a služieb“ je súčasťou časti návrhu na plnenie kritérií 
                       týchto súťažných podkladov. 
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Uchádzač doplní a v časti ponuke označenej ako „Kritériá“ predloží návrh plnenia kritérií v súlade s nasl. vzorom: 
 
 

Návrh plnenia kritérií 
 
 
Predmet zákazky: TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA 
 
Verejný obstarávateľ:    Ministerstvo životného prostredia SR 
   Nám. Ľ. Štúra1, 81235 Bratislava 
 
Uchádzač (názov a adresa, IČO): __________________________________________ 
 
 
 

Cena za model mesačných volaní a služieb v EUR bez 
DPH 

EUR 

Sadzba DPH % 

Suma DPH EUR 

Cena za model mesačných volaní a služieb v EUR 
vrátane DPH (jediné súťažné kritérium) 

EUR 

 
 
 
Dátum: 
 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu(ov) uchádzača: 
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Návrh plnenia kritérií - cenník produktov a služieb 
  

Model mesačných volaní a služieb 

 

  
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 
Jednotková 
cena Cena celkom 

Mesačný poplatok za SIM kartu ks 245                   -   €  

Paušál - vo firme neobmedzene                                                                          
(Cena programu musí byt finálna a nesmú byť k nej pripočítane žiadne iné 
poplatky okrem mesačného poplatku za SIM kartu ) ks 1                   -   €  

Paušál - vo firme neobmedzene + do vlastnej siete 
neobmedzene                                                                              
(Cena programu musí byt finálna a nesmú byť k nej pripočítane žiadne iné 
poplatky okrem mesačného poplatku za SIM kartu ) ks 104                   -   €  

Paušál - vo firme neobmedzene + do všetkých sietí na 
Slovensku neobmedzene                                                                              
(Cena programu musí byt finálna a nesmú byť k nej pripočítane žiadne iné 
poplatky okrem mesačného poplatku za SIM kartu ) ks 140                   -   €  

volanie MŽP SR - Orange silná prevádzka minúta 19894                   -   €  

volanie MŽP SR - Orange slabá prevádzka minúta 11257                   -   €  

volanie MŽP SR - Telekom silná prevádzka minúta 3614                   -   €  

volanie MŽP SR - Telekom slabá prevádzka minúta 2041                   -   €  

volanie MŽP SR - O2 silná prevádzka minúta 1743                   -   €  

volanie MŽP SR - O2 slabá prevádzka minúta 558                   -   €  

volanie MŽP SR – T Mobile silná prevádzka minúta 2602                   -   €  

volanie MŽP SR – T Mobile slabá prevádzka minúta 901                   -   €  

     

     

volanie MŽP SR - EU fixné siete minúta 31                   -   €  

volanie MŽP SR - EU mobilné siete minúta 69                   -   €  

prijatý roamingový hovor v EU minúta 234                  -   €  

odchádzajúci roamingový hovor z EU do SR minúta 423                  -   €  

SMS odoslaná v roamingu EU ks 402                  -   €  
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SMS do zahraničia ks 73                  -   €  

SMS T Mobile ks 473                  -   €  

SMS Orange ks 1742                  -   €  

SMS O2 ks 298                  -   €  

mobilný internet, min 10GB predplatených dát/sim ks 36                  -   €  

internet v mobile min. 2GB predplatených dát/sim ks 27                  -   € 

Celková cena spolu *                      -   €  

 

 
* údaj bude zverejnený na otváraní ponúk 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného 
operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPS), t.j.  vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové 
SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete spoločnosti, doplnkové 
verejné telekomunikačné služby. 
 
Predmet zákazky zahŕňa: 
 

- zriadenie VPS a možnosť  jej on-line manažovania zamestnancom verejného obstarávateľa 
- zabezpečenie mobilných hlasových služieb prostredníctvom VPS bezplatne 
- zabezpečenie mobilných hlasových služieb do ostatných sietí 
- zabezpečenie mobilných dátových služieb 
- nákup mobilných telefónov a dátových zariadení podľa aktuálnej ponuky 
- záručný a pozáručný servis mobilných telefónov 
- zachovanie súčasných mobilných telefónnych čísiel 
- zabezpečenie bezplatnej infolinky 
- prístup k emailom, kalendáru, poznámkam 
- možnosť lokalizácie jednotlivých SIM kariet 
- elektronický nástroj na kontrolu spotreby jednotlivých užívateľov 
- poskytovanie elektronického podrobného rozpisu hovorov za fakturačné obdobie  
- poskytovanie mobilných dátových technológií pre pripojenie na internet prostredníctvom 

mobilných zariadení  
- možnosť použiť jedno dátové zariadenie v SR a aj v zahraničí 
- deklarovanie percentuálneho pokrytia obyvateľstva GSM signálom v SR, mapa pokrytia GSM 

signálom musí byť súčasťou ponuky 
- pridelenie obchodného zástupcu a  zamestnanca na fakturačnom oddelení 
- predloženie ponuky mobilných telefónov, vrátane cenníka 
- spôsob a čas splatenia zmluvných pokút vyplývajúcich za predčasné ukončenie súčasne 

platných zmlúv na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb u súčasných zmluvných 
mobilných operátorov verejného obstarávateľa vo výške 20 000 EUR; verejný obstarávateľ 
preferuje čo najkratší čas preplatenia pokút od podpisu zmluvy 

- nákup akciových mobilných telefónov a dátových zariadení podľa aktuálnej ponuky akciových 
zariadení za pevnú cenu 1€  s DPH 

- roaming 
- telefonické asistenčné služby 
- sekundová tarifikácia od prvej sekundy 
- prístup na internet 
- iné doplnkové služby podľa aktuálnej ponuky uchádzača 
- špecifikácia ďalších služieb a benefitov zo strany uchádzača, ktoré by zabezpečili lepšie a 

výhodnejšie využívanie služieb mobilného operátora 
- 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. 
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Požadované balíky služieb: 
 
Hlasový balík: 
 
A: neobmedzené volania v rámci VPN 
 predpokladaný počet SIM kariet: 1 
 
B: neobmedzené volania v rámci VPN a všetky hovory v rámci siete 
 predpokladaný počet SIM kariet: 104 
 
C: neobmedzené volania do všetkých sietí 
 predpokladaný počet SIM kariet: 140 
 
 
Dátový balík: 
 
 A: predplatené dáta neobmedzene, objem dát plnou rýchlosťou min. 10 GB 

- Predpokladaný počet SIM kariet: 36 

 
 B: predplatené dáta neobmedzene, objem dát plnou rýchlosťou min. 2GB 

- Predpokladaný počet SIM kariet: 27 
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B.2 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY  

 

Rámcová dohoda o poskytovaní služby      
 

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami 
 

 
 
Názov: 
sídlo: 
IČO:   
DIČ:  
IČDPH  
zastúpená:  
bankové spojenie:    
číslo účtu:    
 
ďalej len „Spoločnosť“ 
 
 
a 
 
Názov:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
sídlo:   Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
IČO:    42181810 
DIČ:    2023106679 
zastúpená:  Ing. Peter Žiga, PhD., minister 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
číslo účtu:   7000389046/8180 
 
ďalej len „Účastník“ 
 
 
Spoločnosť a Účastník (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli  podľa § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Rámcovej dohody 
o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť (ďalej len „Rámcová dohoda“) za nižšie uvedených podmienok.  

 
 

Článok  2 
Predmet Rámcovej dohody 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom predmete tejto Rámcovej dohody, ktorým je:  

 
- záväzok spoločnosti zriadiť a poskytovať Účastníkovi po dobu platnosti a účinnosti Rámcovej dohody 

službu VPS a doplnkové služby za ceny dohodnuté v Rámcovej dohode;  
 
- záväzok Účastníka uhradiť  spoločnosti včas a riadne cenu za aktiváciu a využívanie VPS ako aj za 

doplnkové služby (ďalej sa pod pojmom „VPS“ rozumejú aj doplnkové služby podľa prílohy č. 2), ktoré mu 
bude spoločnosť  poskytovať po dobu platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody;  

 
- záväzok Účastníka dodržiavať Zásady správneho využívania Služieb uvedené v článku 8 tejto Rámcovej 

dohody (ďalej aj ako „Zásady“). 
 

2. Pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak (na platnosť tejto dohody nie je potrebná písomná forma), 
v prípade aktivácie ďalších SIM kariet pre Účastníka zo strany spoločnosti  po podpise tejto Rámcovej dohody 
bude pre tieto SIM karty registrované na Účastníka bez ďalšieho poskytovaná VPS za predpokladu 
poskytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Účastníka. Za potrebnú súčinnosť Účastníka v zmysle tohto bodu 
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sa považuje najmä riadne vyplnenie formulárov, vybavovanie a administrácie aktivácie a iných úkonov, pokiaľ 
sa so spoločnosťou nedohodlo inak, výhradne cez zamestnanca spoločnosti  alebo jej zástupcu, ktorý bol pre 
Účastníka osobitne pridelený spoločnosťou, dodržanie ustanovení tejto Rámcovej dohody a príslušnej zmluvy 
o poskytovaní verejných služieb zo strany Účastníka a pod.   

 
 

Článok  3 
Práva a povinnosti spoločnosti a Účastníka 

 
1. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi službu VPS za podmienok definovaných v tejto Rámcovej 

dohode. 
 
2. Účastník sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti všetku potrebnú súčinnosť v prípadoch, keď je táto súčinnosť 

potrebná na zriadenie alebo poskytovanie VPS alebo plnenie iných povinností spoločnosti  podľa tejto 
Rámcovej dohody. V prípade, že Účastník bude v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti spoločnosti 
tak, ako je vyššie uvedené, spoločnosť  je oprávnená posunúť termín začiatku poskytovania VPS podľa bodu 
4. tohto článku o dobu, počas ktorej je Účastník v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti bez toho, aby 
sa to považovalo za porušenie akejkoľvek povinnosti spoločnosti podľa tejto Rámcovej dohody. Obdobne platí 
ustanovenie predchádzajúcej vety aj v iných prípadoch neposkytnutia súčinnosti. V prípade, že Účastník 
neposkytne spoločnosti všetku potrebnú súčinnosť, považuje sa to podstatné porušenie tejto Rámcovej 
dohody zo strany Účastníka a spoločnosť je oprávnená odstúpiť od tejto Rámcovej dohody. 

 
3. Účastník sa ďalej zaväzuje: 

 
- uhrádzať cenu za využívanie VPS,  
- dodržiavať Zásady správneho využívania Služieb uvedené v článku 8 tejto Rámcovej dohody. 

 
4. V prípade riadneho splnenia povinností Účastníka podľa tejto Rámcovej dohody vykoná spoločnosť  všetky 

úkony potrebné na poskytovanie VPS pre všetky SIM karty registrované na Účastníka (pre ktoré sa má 
poskytovať služba VPS v zmysle tejto Rámcovej dohody) a začne poskytovanie VPS bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do 14 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Rámcovej dohody. 
 

5. Spoločnosť sa zaväzuje prevziať na seba zmluvné pokuty vyplývajúce za predčasné ukončenie súčasne 
platných zmlúv na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb u súčasných zmluvných mobilných 
operátorov verejného obstarávateľa do výšky 20 000 EUR. 

 
 

Článok  4 
Cena a platobné podmienky. 

 
 
1. Využívanie služby VPS, ako aj ceny za niektoré služby poskytované Účastníkovi na základe ustanovení zmlúv 

o poskytovaní verejných služieb, predmetom ktorých je poskytovanie verejnej telefónnej služby, (ďalej len 
„Cena“) sú dohodnuté zmluvnými stranami podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a sú uvedené v  Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatňovanie 
ustanovení Prílohy č. 1 (Ceny VPS pre Účastníka) je podmienené dodržiavaním Zásad Účastníkom tak, ako 
to je uvedené v článku 8 tejto Rámcovej dohody. Výška cien tých služieb poskytovaných spoločnosťou 
Účastníkovi, ktorých ceny nie sú uvedené v Prílohe č. 1, sa spravujú aktuálnym cenníkom služieb (alebo inou 
časťou rámcovej dohody o poskytovaní verejných služieb, ktorá o týchto cenách pojednáva). 
 

2. Ceny dohodnuté podľa bodu 1 tohto článku je Účastník povinný uhradiť na základe faktúr vystavených 
spoločnosťou, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia jednotlivých faktúr verejnému obstarávateľovi. Za 
oneskorenú úhradu Ceny, ktorú bol Účastník povinný uhradiť na základe faktúr spoločnosti  za príslušné 
zúčtovacie obdobie, je Účastník povinný uhradiť spoločnosti  úroky z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy za 
deň. Cena je uhradená včas a riadne, ak bude v plnej výške pripísaná na účet spoločnosti najneskôr 
v posledný deň lehoty splatnosti tej ktorej faktúry.  
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3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 

4. Ak doručená faktúra nebude spĺňať všetky požiadavky podľa bodu 3. tohto článku, je Účastník oprávnený 
vrátiť faktúru spoločnosti v lehote desať pracovných dní od jej doručenia s uvedením konkrétnych dôvodov 
pre odmietnutie faktúry, pričom nová lehota splatnosti (v dĺžke 30 dní) začne plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky.  

 
 
 

Článok 5 
Správa a údržba technických zariadení 

 
1. Počas doby platnosti a účinnosti tejto Rámovej dohody sa zaväzuje spoločnosť uskutočňovať správu a údržbu 

jednotlivých technických zariadení nevyhnutných na poskytovanie VPS na svoje vlastné náklady.  
 
 

Článok  6 
Právny režim  

 
1. Na právne vzťahy súvisiace s poskytovaním VPS podľa tejto Rámcovej dohody sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ďalšie súvisiace právne predpisy platné na 
území Slovenskej republiky. Na právne vzťahy zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré boli uzatvorené 
v súvislosti s touto Rámcovou zmluvou sa použijú ustanovenia tejto Rámcovej dohody, zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov ako aj ďalšie súvisiace právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 

 
2. Zánikom tejto Rámcovej dohody nezaniká platnosť a účinnosť jednotlivých zmlúv o poskytovaní verejných 

služieb uzatvorených medzi spoločnosťou  a Účastníkom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 
 

Článok 7 
Doba platnosti Rámcovej dohody  

 
 

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na čas určitý – na dobu 48 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti. 
Rámcová dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán 
a účinnosť deň po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 
 

Článok 8 
Zásady správneho využívania Služieb 

 
1. Účastníci sú povinní nezneužívať využívanie Služieb a sú povinní dodržiavať zásady poctivého obchodného 

styku. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie a využívanie Služieb sa bude vo svojej celosti riadiť v tomto bode 

stanovenými zásadami správneho využívania Služieb: 
 

                 a) Účastník sa zaväzuje, že nebude využívať Služby v rozpore s dobrými mravmi, protizákonným 
spôsobom, v rozpore  Rámcovou dohodou, v rozpore so zmluvami o poskytovaní verejných služieb, ktorý by 
mal alebo mohol mať za následok zníženú kvalitu užívania Služieb pre ostatných účastníkov služieb 
spoločnosti. 

 
                 b) Účastník sa zaväzuje využívať Služby výhradne pre svoju potrebu a spôsobom stanoveným 
v Rámcovej dohode. Účastník sa zaväzuje neposkytovať Služby iným osobám a nesprostredkovať 
poskytovanie Služieb tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. 
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                c) Účastník nie je oprávnený SIM karty zaradené do VPS používať v GSM bránach. Porušenie tohto 
ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie Rámcovej dohody. 

 
 

Článok 9 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Rámcová dohoda zaniká uplynutím doby, na  ktorú bola uzatvorená. Rámcová dohoda zaniká aj 

vyčerpaním finančného limitu 500 000 eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  
 

2. Rámcovú dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
 

3. Rámcovú dohodu je možné ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti výpoveďou bez uvedenia dôvodu 
v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
4. Rámcovú dohodu možno ukončiť okamžite písomným odstúpením od Rámcovej dohody ktoroukoľvek zo 

zmluvných strán z dôvodu podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

 
5. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od Rámcovej dohody z dôvodu nepodstatného porušenia zmluvnej 

povinnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

 
6. Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, prípadne 

odmietnutím prevzatia odstúpenia od Rámcovej dohody druhou zmluvnou stranou. 
 

 
Článok 10 

Záverečné ustanovenia 
 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s Rámcovou dohodou sa budú zasielať na 

adresu, ktorú má zmluvná strana uvedenú ako adresu svojho sídla v príslušnom registri. Za deň doručenia 
akejkoľvek písomnosti 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, písomnosť sa považuje za doručenú v lehote 3 dní od jej 
vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 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. 

 
2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Rámcovej dohody platí, že v prípade, ak sa na túto Rámcovú 

dohodu vzťahuje režim povinného zverejňovania zmlúv podľa § 5a  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, táto 
Rámcová dohoda  nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanoveniami 
§ 47a Občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektorých jej 
ustanovení. Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté 
v tejto Rámcovej dohode. 
 

3. Zmeny a doplnenia tejto Rámcovej dohody sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch zmluvných 
strán, a to v písomnej forme. Táto Rámcová dohoda sa vyhotovuje v piatich rovnocenných rovnopisoch, z 
ktorých po ich podpise oprávnenými zástupcami zúčastnených zmluvných strán obdrží jeden rovnopis 
spoločnosť a štyri rovnopisy Účastník.  

 
4. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Rámcovej dohody stane neplatným alebo nevykonateľným, zostáva 

platnosť ostatných ustanovení Rámcovej dohody nedotknutá. V prípade, že nastane situácia podľa 
predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu dohodnú na nahradení takéhoto 
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ustanovenia takým ustanovením, ktoré zachová kontext a celkový právny a ekonomický účel daného 
ustanovenia ako aj samotnej Rámcovej dohody. 

 
5. Spory a nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody a príslušných zmlúv 

o poskytovaní verejných služieb sa budú riešiť v prvom rade vzájomnými rokovaniami v dobrej viere. Ak sa 
ich nepodarí vyriešiť ani po takýchto rokovaniach a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich začatia, 
rozhodnú sa všetky spory, ktoré medzi zmluvnými stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov 
existujúcich ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to znamená všetky zmluvné vzťahy 
vzniknuté na základe tejto Rámcovej dohody a príslušných zmlúv o poskytovaní verejných služieb a k ním 
uzavretých dodatkov, ako  aj spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Rámcovej 
dohody a príslušných zmlúv o poskytovaní verejných služieb), pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky. 
Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie platnosti tejto Rámcovej dohody sa netýka ustanovení tohto bodu, 
ktoré budú trvať aj po ukončení platnosti Rámcovej dohody. 

 
6. Spoločnosť je povinná strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  
a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,  
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
 

7. Všetky Prílohy tejto Rámcovej dohody tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi 
textom tejto Rámcovej dohody a textom Príloh majú prednosť ustanovenia tejto Rámcovej dohody. V prípade 
akéhokoľvek rozdielu medzi textom tejto Rámcovej dohody prednosť ustanovenia tejto Rámcovej dohody 
vrátane jej Príloh. 

 
8. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Rámcová dohoda vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že Rámcová zmluva nebola uzatvorená v tiesni prípadne za 
nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Rámcovej dohody ju oprávnení 
zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú. 

 
   
V Bratislave, dňa      V.............., dňa 
 
Za Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky         Za.........................                                                                
 
Ing. Peter Žiga, PhD.      podpis   
minister 
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Príloha č. 1 

  
Merná 

jednotka 
Jednotková 

cena 

Mesačný poplatok za SIM kartu ks   

Paušál - vo firme neobmedzene                                                                          
(Cena programu musí byt finálna a nesmú byť k nej 
pripočítane žiadne iné poplatky okrem mesačného poplatku 
za SIM kartu ) ks   

Paušál - vo firme neobmedzene + do vlastnej siete 
neobmedzene                                                                              
(Cena programu musí byt finálna a nesmú byť k nej 
pripočítane žiadne iné poplatky okrem mesačného poplatku 
za SIM kartu ) ks   

Paušál - vo firme neobmedzene + do všetkých sietí na 
Slovensku neobmedzene                                                                              
(Cena programu musí byt finálna a nesmú byť k nej 
pripočítane žiadne iné poplatky okrem mesačného poplatku 
za SIM kartu ) ks   

volanie MŽP SR - Orange silná prevádzka minúta   

volanie MŽP SR - Orange slabá prevádzka minúta   

volanie MŽP SR - Telekom silná prevádzka minúta   

volanie MŽP SR - Telekom slabá prevádzka minúta   

volanie MŽP SR - O2 silná prevádzka minúta   

volanie MŽP SR - O2 slabá prevádzka minúta   

volanie MŽP SR – T Mobile silná prevádzka minúta   

volanie MŽP SR – T Mobile slabá prevádzka minúta   

   

   

volanie MŽP SR - EU fixné siete minúta   

volanie MŽP SR - EU mobilné siete minúta   

prijatý roamingový hovor v EU minúta  

odchádzajúci roamingový hovor z EU do SR minúta  

SMS odoslaná v roamingu EU ks  

SMS do zahraničia ks  

SMS T Mobile ks  

SMS Orange ks  

SMS O2 ks  

mobilný internet, min 10GB predplatených dát/sim ks  

internet v mobile min. 2GB predplatených dát/sim ks  
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Príloha č. 2 Popis služieb 
 
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného 
operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPS), t.j.  vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové 
SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete spoločnosti, doplnkové 
verejné telekomunikačné služby. 
Doplnkové služby najmä: 
 

- zriadenie VPS a možnosť  jej on-line manažovania zamestnancom verejného obstarávateľa 
- zabezpečenie mobilných hlasových služieb prostredníctvom VPS bezplatne 
- zabezpečenie mobilných hlasových služieb do ostatných sietí 
- zabezpečenie mobilných dátových služieb 
- nákup mobilných telefónov a dátových zariadení podľa aktuálnej ponuky 
- záručný a pozáručný servis mobilných telefónov 
- zachovanie súčasných mobilných telefónnych čísiel 
- zabezpečenie bezplatnej infolinky 
- prístup k emailom, kalendáru, poznámkam 
- možnosť lokalizácie jednotlivých SIM kariet 
- elektronický nástroj na kontrolu spotreby jednotlivých užívateľov 
- poskytovanie elektronického podrobného rozpisu hovorov za fakturačné obdobie  
- poskytovanie mobilných dátových technológií pre pripojenie na internet prostredníctvom 

mobilných zariadení  
- možnosť použiť jedno dátové zariadenie v SR a aj v zahraničí 
- deklarovanie percentuálneho pokrytia obyvateľstva GSM signálom v SR, mapa pokrytia GSM 

signálom musí byť súčasťou ponuky 
- pridelenie obchodného zástupcu a  zamestnanca na fakturačnom oddelení 
- predloženie ponuky mobilných telefónov, vrátane cenníka 
- spôsob a čas splatenia zmluvných pokút vyplývajúcich za predčasné ukončenie súčasne 

platných zmlúv na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb u súčasných zmluvných 
mobilných operátorov verejného obstarávateľa vo výške 20 000 EUR; verejný obstarávateľ 
preferuje čo najkratší čas preplatenia pokút od podpisu zmluvy 

- nákup akciových mobilných telefónov a dátových zariadení podľa aktuálnej ponuky akciových 
zariadení za pevnú cenu 1€  s DPH 

- roaming 
- telefonické asistenčné služby 
- sekundová tarifikácia od prvej sekundy 
- prístup na internet 
- iné doplnkové služby podľa aktuálnej ponuky uchádzača 
- špecifikácia ďalších služieb a benefitov zo strany uchádzača, ktoré by zabezpečili lepšie a 

výhodnejšie využívanie služieb mobilného operátora 
- 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. 

.
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Príloha č. 1 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV 

 

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 

predloženia ponuky v súťaži na dodanie predmetu zákazky „TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY 

MOBILNÉHO OPERÁTORA“  sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. 

Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

 

1 Obchodné meno: 

Sídlo/miesto podnikania: 

IČO:  

 

2 Obchodné meno: 

Sídlo/miesto podnikania: 

IČO: 

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím 
zmluvy v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch, uzatvoríme zmluvu, ktorá bude 
zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri 
realizácii predmetu zákazky. 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 
vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu 
spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 

V......................... dňa............... 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis
1
 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 

 

                                                 
1
 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 

 



Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 
Verejná súťaž – služby 

 
26 

 

 Príloha č. 2 

 

PLNÁ MOC  

PRE OSOBU / SPOLOČNOSŤ KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV 
 

Splnomocniteľ/splnomocnitelia: 

 
obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/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 uchádzača/člena skupiny 

  dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

 

 

udeľuje/ú plnomocenstvo 

 

splnomocnencovi: 

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 uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide 
o fyzickú osobu) 

 
na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny 
dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY 
MOBILNÉHO OPERÁTORA“ vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo 
zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. 

 

V .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

V .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť 

 
Plnomocenstvo prijímam:  
 

V .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocnenca 

 
 


