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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác 

 
s predpokladanou hodnotou viac ako 1 000 eur a menej ako 20 000 eur pre služby a tovar – okrem 
potravín, menej ako 40 000 eur pre potraviny a menej ako 30 000 eur pre stavebné práce 
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, podľa §9 ods.9  zákona č.25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Kontaktné miesto (uvedené v záhlaví): DFNsP Bratislava 
Kontaktná osoba: Ján Šubin 
Telefón: 0259371571 
Email: jan.subin@dfnsp.sk 
 
1. Názov zákazky:  Hlasová virtuálna privátna sieť 
 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Poskytnutie služby,    
Hlavné miesto dodania služby: na adrese verejného obstarávateľa 
 
3. Opis predmetu zákazky (min. parametre) 
3.1 „Hlasová Virtuálna Privátna Sieť“ (ďalej len „HVPS“ ) je  osobitná služba umožňujúca 
poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenej cenovej úrovne 
volaní. Služba HVPS vytvára uzavretú skupinu koncových telekomunikačných zariadení využívajúcich 
elektronické komunikačné služby, poskytované prostredníctvom verejných telefónnych sietí  a 
prostredníctvom SIM kariet registrovaných na Účastníka (služba HVPS sa neposkytuje 
prostredníctvom SIM kariet, ktorých prostredníctvom účastník užíva predplatenú elektronickú 
komunikačnú službu).  
3.2 V súvislosti s poskytovaním HVPS požaduje verejný obstarávateľ (tiež ako „účastník“) 
nasledujúce doplnkové verejné elektronické komunikačné služby 

a) Súkromný číslovací plán 
Účastník dostane možnosť využívať súkromný číslovací plán, ktorý bude implementovaný do jeho 
infraštruktúry v súlade s jeho existujúcim číslovacím plánom. Číslovací plán bude Účastníkom 
verifikovaný. Každá zo SIM kariet e registrovaných na Účastníka bude pre uzatvorenú skupinu SIM 
kariet (a ich koncových užívateľov) reprezentovaná krátkym číslom zo súkromného číslovacieho 
plánu Účastníka a dlhým číslom prideleným pri aktivácií SIM karty.  

    b)   Obmedzenie odchádzajúcich volaní 
       Účastník má možnosť definovať parametre pre využívanie SIM kariet ich koncovými užívateľmi 

(t.j. najmä zamestnanci Účastníka). Účastník má možnosť obmedzovať jednotlivých koncových 
užívateľov, určovať parametre pre využívanie SIM kariet registrovaných na Účastníka vrátane 
limitácie ich využívania. Parametre využívania SIM kariet je možné definovať prostredníctvom 
príslušnej internetovej aplikácie poskytovateľa. 

     c)   Smerovanie do náhradných lokalít v prípade, že hovor nie je zodpovedaný alebo linka je 
obsadená  

Presmerovanie hovorov na Účastníkom definované telefónne čísla v prípade že hovor nie je 
zodpovedaný za presne špecifikovaný čas alebo je volaná stanica obsadená. Pri aktivácii tejto 
služby Účastník stratí možnosť využívať službu PRESMEROVANIE HOVOROV, štandardne 
poskytovanú k bežnému účastníckemu programu, túto službu nahradí služba smerovania. Táto 
služba nie je pri aktivácii služby HVPS povinná pre celú komunikačnú skupinu. Je možné ju 
aktivovať, prípadne deaktivovať samostatne pre každú SIM kartu zahrnutú do HVPS. 

     d)   Súhrnná faktúra za služby 
V rámci HVPS má Účastník možnosť dostávať iba jednu faktúru za všetky služby poskytované pre 
Účastníka poskytovateľom. Opačnou alternatívou riešenia je, že Účastník bude dostávať detailné 
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faktúry pre každú SIM kartu (koncového užívateľa) v rámci  HVPS - možnosť tieto dve alternatívy 
kombinovať.  

3.3 Počet SIM kariet min. 58, doba trvania zmluvy 18 mesiacov. 
 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný slovník: 64213000-2 
 
5. Množstvo alebo rozsah zákazky 
Podľa opisu predmetu zákazky 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez DPH 
Hodnota:  19 800.- 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Lehota dodania do 15 dní po uzatvorení zmluvy 
 
8. Podmienky účasti 
Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu 
vzťahujúci sa k predmetu zákazky. Požaduje sa scan originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu. 
 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky 

 
Popis - merná 
jednotka (MJ) 

Počet 
MJ  

Cena za MJ 
bez DPH 

Cena za 
MJ s DPH 

Cena celkom bez 
DPH 

Cena celkom s DPH 

Počet SIM kariet  
 

        
Uchádzač uvedie 
jednotlivé položky 
ponuky 

     Ostatné (dopravné 
nákl.  a pod.) 

     C E L K O M X X X 
   

10. Použije sa elektronická aukcia 
 Nie 
 
11.  Súťažné podklady 
Nie 
 
Ak áno podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
Dátum: neuvádza sa 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 29.11.2013 12:00 
 
13. Spôsob a miesto predkladania ponúk 
Elektronicky, e-mail adresa: jan.subin@dfnsp.sk 
v listinnej forme:  prípustné v lehote na predkladanie ponúk 
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14. Doplňujúce informácie 
 
 Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť návrh na plnenie kritéria podľa bodu 9. 
  Na predloženie návrhu zmluvy resp. objednávky bude vyzvaný iba úspešný uchádzač.  
 Predmet zákazky  sa  bude  financovať formou  bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúr min. 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia, bez poskytnutia preddavku.  
 Uchádzač uvedie vo svojej ponuke záručné podmienky 
 
 
 
 
 
15. Dátum odoslania tejto výzvy : 25.11.2013 
 
 
 
 

 
 
 
doc.MUDr. Ladislav Kužela, CSc.  
         riaditeľ DFNsP Bratislava 
 
 


