PRIESKUM TRHU
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
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:

JUDr. Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného
úradu

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK1481800000007000389046

Web:

www.minzp.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Peter Pitoňák, 02 5956 2718

e-mail:

peter.pitonak@enviro.gov.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2) Postup vo verejnom obstarávaní:
Zákazka s nízkou hodnotou, postup v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,zákon“).
3) Identifikácia predmetu zákazky
Názov predmetu zákazky: Mobilný operátor
Špecifikácia predmetu zákazky:
a) CPV – Hlavný slovník:
64200000-8 Telekomunikačné služby
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
64212000-5 Mobilné telefónne služby
64212300-8 Služby multimediálnych správ (MMS)
64212100-6 Služby krátkych textových správ (SMS)
72400000-4 Internetové služby
b) Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky
výhodných mobilných telekomunikačných služieb (ďalej len „služieb“) operátora,
ktoré obsahujú:
- zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete (ďalej VPS) pre hlasové a dátové
SIM karty verejného obstarávateľa,
- pripojenie verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete,

-

zabezpečenie mobilných hlasových a dátových služieb,

V rámci služieb Verejný obstarávateľ požaduje nasledovné typy paušálov:
Program N1 – mesačný paušál - neobmedzené hovory do všetkých sietí v SR a v EÚ,
SMS, MMS - program, ktorý bude obsahovať nasledovné služby:
- poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS,
- neobmedzené volania v rámci VPS, neobmedzené volania v sieti poskytovateľa,
neobmedzené volania do pevných sietí v SR, neobmedzené volania do ostatných
národných mobilných sietí v SR, neobmedzené volania do pevných a mobilných
sietí v krajinách EÚ,
- neobmedzené SMS/MMS v SR a do EU,
- možnosť využívať roaming regulovaný EÚ,
- Identifikácia volajúceho účastníka (služba CLIP)
- Obmedzenie identifikácie volajúceho účastníka (služba CLIR)
Program N2 – mesačný paušál - neobmedzené hovory do všetkých sietí v SR a v EÚ,
SMS, MMS a internet v mobile min. 1 000 MB - program, ktorý bude obsahovať
nasledovné služby:
- poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS,
- neobmedzené volania v rámci VPS, neobmedzené volania v sieti poskytovateľa,
neobmedzené volania do pevných sietí v SR, neobmedzené volania do ostatných
národných mobilných sietí v SR, neobmedzené volania do pevných a mobilných
sietí v krajinách EÚ,
- Internet v mobile min. 1000 MB bez ďalšieho spoplatňovania po ich vyčerpaní,
- neobmedzené SMS/MMS v SR a do EU,
- možnosť využívať roaming regulovaný EÚ,
- Identifikácia volajúceho účastníka (služba CLIP)
- Obmedzenie identifikácie volajúceho účastníka (služba CLIR)
- notifikácia pri prenesení 80%, 90% a 100% predplatených dát.
Program N3 – mesačný paušál - neobmedzené hovory do všetkých sietí v SR a v EU,
SMS, MMS a internet v mobile min. 5 000 MB - program, ktorý 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 pevných sietí v SR, neobmedzené volania do ostatných
národných mobilných sietí v SR, neobmedzené volania do pevných a mobilných
sietí v krajinách EÚ,
- Internet v mobile min. 5000 MB bez ďalšieho spoplatňovania po ich vyčerpaní,
- neobmedzené SMS/MMS v SR a do EU,
- možnosť využívať roaming regulovaný EÚ,
- Identifikácia volajúceho účastníka (služba CLIP)
- Obmedzenie identifikácie volajúceho účastníka (služba CLIR)
- notifikácia pri prenesení 80%, 90% a 100% predplatených dát.
Verejný obstarávateľ požaduje nasledovné služby nad rámec paušálov:
- internet do mobilu s minimálnym objemom 1000 MB predplatených dát bez
ďalšieho spoplatňovania po ich vyčerpaní,
- internet do mobilu s minimálnym objemom 4000 MB predplatených dát bez
ďalšieho spoplatňovania po ich vyčerpaní,

-

internet do mobilu s minimálnym objemom 8000 MB predplatených dát bez
ďalšieho spoplatňovania po ich vyčerpaní,
mobilný internet pre PC a USB s minimálnym objemom 10000 MB predplatených
dát bez ďalšieho spoplatňovania po ich vyčerpaní,
mobilný internet pre PC a USB s minimálnym objemom 35000 MB predplatených
dát bez ďalšieho spoplatňovania po ich vyčerpaní.

Požiadavka verejného obstarávateľa na bezplatné služby
- zriadenie a aktivácia VPS a možnosť jej on-line manažovania zamestnancom
Verejného obstarávateľa,
- prenositeľnosť aktuálnych telefónnych čísiel SIM kariet verejného obstarávateľa,
- zabezpečenie mobilných hlasových služieb do ostatných sietí,
- zabezpečenie mobilných dátových služieb,
- prístup k emailom, kalendáru, poznámkam,
- možnosť použiť jedno dátové zariadenie v SR a aj v zahraničí,
- súhrnná elektronická faktúra vo formáte .pdf za jednotlivé SIM karty,
- k faktúre požadujeme zvlášť výpis v Eur na dátové SIM karty a zvlášť na hlasové
SIM karty,
- aktivácia a zasielanie faktúr v listinnej aj elektronickej podobe,
- poskytovanie elektronického podrobného rozpisu hovorov za fakturačné obdobie,
- pravidelné štvrťročné vyhodnocovanie štatistiky využitia jednotlivých telefónov a
dátových služieb pre účely následnej optimalizácie pre prípadné zmeny
prideleného paušálu resp. ďalších služieb,
- telefonické asistenčné služby,
- zriadenie novej SIM karty,
- výmena SIM karty,
- zmena telefónneho čísla,
- poskytovanie PUK, PIN2, PUK2 kódu k jednotlivým SIM kartám podľa potreby,
- telefonické zablokovanie a odblokovanie SIM karty,
- možnosť lokalizácie jednotlivých SIM kariet,
- presmerovanie hovorov,
- aktivácia dátových služieb na všetkých koncových zariadeniach,
- zabezpečenie okamžitej informovanosti zo strany Poskytovateľa v prípade
plánovaných, ako aj neplánovaných výluk, výpadkov telekomunikačných
mobilných služieb.
4)

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:
66 971,74 EUR bez DPH, 80 366,09 EUR s DPH.
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov
Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

5)

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie

6)

Možnosť predloženia variantných riešení: nie

7)

Termín dodania predmetu zákazky: Zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 15.01.2019
na dobu určitú, a to do vyčerpania finančného limitu zákazky vo výške 66 971,74 Eur
bez DPH, najdlhšie na dobu 11 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

8)

Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

9)

Miesto dodania predmetu zákazky:
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Nám. Ľudovíta Štúra 1, Bratislava

10) Podmienky účasti: požiadavky na preukázanie osobného postavenia – v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Vyžaduje sa overená kópia výpisu
z obchodného registra.
11) Termín predloženia cenovej ponuky: 10.01.2019 do 14.00 hod.
Záujemca predloží cenovú ponuku osobne alebo ju zašle poštovou zásielkou do
podateľne, na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 a v termíne na
predloženie cenovej ponuky. Ponuka musí obsahovať dátum a musí byť podpísaná
oprávnenou osobou uchádzača. Ponuku uchádzač vloží do obálky, ktorá musí byť
uzatvorená a označená heslom na rovnakej strane obálky, kde je uvedená adresa:
„Mobilný operátor, CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!“.
Odporúčame uchádzačom, ktorí budú zasielať cenovú ponuku poštovou zásielkou, aby
ponuku zaslali v takom termíne, aby bola doručená na adresu verejného obstarávateľa
v termíne predloženia cenovej ponuky!
Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač môže predloženú ponuku
dodatočne meniť, alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 11).
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
v bode 1) a doručením novej ponuky na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1)
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 11).
12) Obsah ponuky bude obsahovať:
- Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku
na Predmet zákazky podľa Výzvy,
- Cenovú ponuku vypracovanú podľa prílohy č. 1 Výzvy,
- Overenú kópiu výpisu z obchodného registra.
13) Kritériá na hodnotenie ponúk
- najnižšia cena za predmet zákazky v EUR bez DPH
- ceny uchádzač uvedie do cenovej tabuľky, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve,
- úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu za predmet
zákazky,
- uchádzač v cenovej tabuľke podľa prílohy uvedie v návrhu ceny za jednotlivé
služby jednotkovú cenu.
Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách, zaokrúhlená matematicky na dve
desatinné miesta. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH , navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
• Cena za Modelový príklad plnenia predmetu zákazky v Eur bez DPH,
• Hodnota DPH v Eur,
• Cena za Modelový príklad plnenia predmetu zákazky v Eur s DPH (zaokrúhlená
na 2 desatinné miesta).

14) Elektronická aukcia: NIE
15) Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 29.03.2019.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a budú vyhodnotené komisiou verejného
obstarávateľa.
Uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk.
16) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Lehota splatnosti faktúry ja 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Dňom
doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni verejného obstarávateľa.
17) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak sa zmenia okolnosti, za
ktorých bolo toto zadávanie zákazky vyhlásené alebo predložená ponuka nebude
zodpovedať určeným požiadavkám na obstarávanú službu.
Navrhovaná zmluvná cena nesmie prekročiť predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je
66 971,74 EUR bez DPH.

..............................................
JUDr. Ľubomíra Kubišová
generálna tajomníčka služobného úradu

