
 

Prieskum trhu – výzva na predloženie ponuky 

 

(podľa ustanovenia § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Mesto Senica 

Sídlo organizácie:  Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica 

IČO: 00 309 974 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Silvia Krčová 

Kontaktná osoba vo veciach technického charakteru:  Mgr. Milan Dieneš 

 

2. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky sú: Fixné hlasové služby a Mobilné hlasové a dátové 

službypodľa požiadaviek verejného obstarávateľa,t. j. podľa prílohy č. 1 a č. 2 tejto výzvy. 

Spoločný slovník obstarávania  - CPV :  

72400000-4 Internetové služby 

64200000-8 Telekomunikačné služby 

32500000-8 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál 

32250000-0 mobilné telefóny 

64212000-5 mobilné telefónne služby 

Predpokladané množstvo/rozsah predmetu zákazky : 

poskytovanie služieb podľa prílohy č. 1 tejto výzvy počas 48 mesiacov 

poskytovanie služieb podľa prílohy č. 2 tejto výzvy počas 24 mesiacov 

 

3. Predpokladaný termín zadania zákazky : 

Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je 6/2021. 

4. Kritériá na vyhodnotenie ponúk – ekonomicky najvýhodnejšia ponuka: 

- cena predmetu zákazky v EUR bez DPH podľa Prílohy č. 1 a č. 2 počas doby plnenia, váha 

kritéria 80 %, 

- výška dotácie na mobilné zariadenia– tzv. HW budget podľa Prílohy č. 2, váha kritéria 20 

%. 

Ak budú ceny viacerých ponúk rovnaké, rozhodujúcim bude nižšia cena uchádzača. 

5. Termín predloženia cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku predložte do 28.5.2021 do 10:00 hod. Ponuku predložte osobne, poštovou 

zásielkou. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuku doručenú 

po termíne verejný obstarávateľ nezahrnie do vyhodnotenia ponúk. 

Ponuka musí byť predložená v takej forme, aby verejný obstarávateľ mohol bez ďalších prepočtov 

jednoducho a jednoznačne zistiť konečnú cenu za celý predmet zákazky v zmysle Prílohy č. 1 a č. 

2 tejto výzvy. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Podľa prílohy č. 1 za obdobie 48 mesiacov, 40 800 € bez DPH 

Podľa prílohy č. 2 za obdobie 24 mesiacov, 28 800 € bez DPH 

 

7. Rozdelenie predmetu: NIE 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

9. Typ zmluvného vzťahu a trvanie zmluvného vzťahu: 
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Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretá zmluva na dobu určitú v trvaní: 

podľa prílohy č. 1  48 mesiacov 

podľa prílohy č. 2  24 mesiacov 

10. Miesto výkonu  - dodania predmetu zákazky: 

Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

 

11. Obsah ponuky: 

a) Doklady - kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa predmetu zákazky. 

b) cenová ponuka – vyplnená tabuľka č.1 v prílohe č.1 a vyplnená tabuľka č.1 v prílohe č.2 

c) technické riešenie – Názov a popis IP pobočkovej ústredne a koncových zariadení  

d) bezpečnosť riešenia – Fixné hlasové služby (pripojenie do verejného internetu, VPN) 

e) HW budget – vyplnenú tabuľku č2. v prílohe č.2  

f) k prílohe č.1 tri referencie s podobným technickým riešením - Uchádzač musí svoju odbornú 

spôsobilosť preukázať predložením minimálne troch referencií v elektronickej forme k 

úspešne zrealizovanej zákazke na služby rovnakého alebo podobného charakteru v sume 

minimálne 1000€ bez DPH/rok. Zoznam poskytnutých služieb (referencia) musí obsahovať:  

   • názov a sídlo odberateľa,  

   • kontaktné údaje odberateľa (meno, tel. č., e-mail),  

   • predmet poskytnutej služby,  

   • hodnotu a trvanie poskytovanej služby  

 

12. Doplňujúce informácie: 

12.1 Úspešný uchádzač k podpisu zmluvy predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať 

služby podľa predmetu zákazky. 

12.2 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti, t.j. cenové 

ponuky je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 

12.3 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

12.4   Plnenie predmetu zákazky bude financované z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Platby za plnenie predmetu zákazky sa budú uskutočňovať mesačne na základe úspešným 

uchádzačom vystavených faktúr doručených verejnému obstarávateľovi. Splatnosť faktúr je do 

30 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ preddavky 

neposkytuje. 

12.5  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponuky budú 

vyššie, ako sú finančné možnosti obstarávateľa alebo nespĺňajú podmienky uvedené prílohy č. 1 

a č. 2. 

12.6 Pre obhliadku miest poskytovania služieb a spresnenie technických informácií nás 

kontaktujte na tel. čísle: 0905 385 422, Milan Dieneš 

13. Súčasťou výzvy sú: 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky Fixné hlasové služby 

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky Mobilné hlasové a dátové služby 

 

 

 

 

        

 

  Mgr. Silvia Krčová 

     org. odd. a vnút. správy 


