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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO: 00603155

Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mestská časť Bratislava - Ružinov

Kontaktná osoba: Ing. Bohumil Flimel

Telefón: +421 248284405

Fax: +421 243335509

E-mail: ruzinov@ruzinov.sk; bohumil.flimel@ruzinov.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.ruzinov.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ruzinov.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Všeobecné verejné služby

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov 



Áno.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Služby mobilného operátora pre Mestskú časť Bratislava Ružinov a
organizácie v jej zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
c) Služby.

Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2
k zákonu/kategórie služieb číslo 17-27 podľa prílohy č. 3 k zákonu): 5.

Hlavné miesto poskytovania služieb: Mestská časť Bratislava -
Ružinov

NUTS kód:

SK01.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je poskytovanie telekomunikačných služieb
mobilného operátora pre Mestskú časť Bratislava - Ružinov a
organizácie v jej zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). Najmä
zabezpečenie mobilných hlasových a dátových služieb, nákup
akciových mobilných telefónov, záručný servis mobilných telefónov,
vytvorenie virtuálnej privátnej siete (VPS) pre hlasové SIM karty
verejného obstarávateľa a organizácie v jeho zriaďovateľskej a
zakladateľskej pôsobnosti vrátane bezplatného poskytovania výpisov
v elektronickej podobe ako aj ďalšie služby podľa aktuálnej ponuky
mobilného operátora.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 64212000-5. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 32523000-5, 32250000-0. 

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah



Poskytnutie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných
služieb mobilného operátora v rozsahu a kvalite podľa súťažných
podkladov.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 95 000,0000 EUR

II.2.2. Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 24

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka sa nevyžaduje

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet zákazky je financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva 

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Nie.

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa
§ 26 ods. 2, resp. 3, resp. 4 zákona, ktorými sa preukazuje splnenie
podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona. Vyžaduje
sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých
dokladov uvedených podľa tohto bodu.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Ekonomické a finančné postavenie
požaduje verejný obstarávateľ preukázať podľa § 27 ods. 1 písm. d)
zákona

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka, najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Z
uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov



preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 zákona musí byť zrejmé
splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej
verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že
preukazovanie sa týka osoby uchádzača. V prípade, že uchádzač
využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah v čase
podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ods. 2
zákona. Túto skutočnosť preukáže písomnou zmluvou uzavretou s
touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
zdroje uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí
skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu
III.2.2) za všetkých členov skupiny spoločne.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Technickú/odbornú spôsobilosť požaduje
verejný obstarávateľ preukázať podľa: § 28 ods. 1 písm. a) zákona

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne 7 (sedem)
poskytnutých služieb, predmetom plnenia ktorých bolo vytvorenie
hlasovej virtuálnej privátnej siete alebo ekvivalentu s minimálne 50
aktívnymi SIM kartami. Z uchádzačom predkladaných dokladov
a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona
musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne
požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že
preukazovanie sa týka osoby uchádzača. V prípade, že uchádzač
využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase
podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej/odbornej spôsobilosti v súlade s § 28 ods. 2 zákona. Túto
skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej



časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov
zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu III.2.3) za všetkých
členov skupiny spoločne.

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu 
Nie.

III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby 
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska: .

kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné
uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak
nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu).

1. 1. Cena za 1 minútu hovoru vo vlastnej sieti uchádzača v silnej
prevádzke - 10 
2. 2. Cena za 1 minútu hovoru vo vlastnej sieti uchádzača v ostatnom
čase - 1 
3. 3. Cena za 1 minútu hovoru do konkurenčnej mobilnej siete
národných operátorov v silnej prevádzke - 10 
4. 4. Cena za 1 minútu hovoru do konkurenčnej mobilnej siete
národných operátorov v ostatnom čase - 2 
5. 5. Cena za 1 minútu hovoru do pevnej siete Slovak Telekom a.s. v
silnej prevádzke - 3 
6. 6. Cena za 1 minútu hovoru do pevnej siete Slovak Telekom a.s. v
ostatnom čase - 1 
7. 7. Mesačný poplatok za 1 SIM kartu vo virtuálnej privátnej sieti +
Mesačný poplatok za 1 SIM kartu za neobmedzené volania v rámci
vnútropodnikovej siete - 16 
8. 8. Mesačný poplatok za 1 SIM kartu vo virtuálnej privátnej sieti +
Mesačný poplatok za 1 SIM kartu za neobmedzené volania v rámci
vnútropodnikovej siete a siete poskytovateľa služby - 16 



9. 9. Mesačný poplatok za 1 SIM kartu vo virtuálnej privátnej sieti +
Mesačný poplatok za 1 SIM kartu za neobmedzené volania v rámci
vnútropodnikovej siete a siete poskytovateľa služby a pevnej siete
Slovak Telekom a.s. - 16 
10. 10. Mesačný poplatok za 1 SIM kartu vo virtuálnej privátnej sieti +
Mesačný poplatok za 1 SIM kartu za neobmedzené volania v rámci
vnútropodnikovej siete a všetkých mobilných a pevných sietí v SR -
16 
11. 11. Jednotková cena za odoslanie SMS správy do všetkých
národných sietí - 2 
12. 12. Cena mesačného poplatku za SMS cez e-mail - 3 
13. 13. Cena mesačného poplatku za poskytnutie vysoko
rýchlostného internetu s mesačným objemom dát minimálne 5 GB - 2 
14. 14. Cena mesačného poplatku za poskytnutie vysoko
rýchlostného internetu v mobile s mesačným objemom dát minimálne
1,5 GB - 2 

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

Verejný obstarávateľ po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk
prostredníctvom administrátora elektronickej aukcie zašle všetkým
uchádzačom s platnými ponukami Výzvu na účasť v elektronickej
aukcií min. 2 pracovné dni pred jej uskutočnením, v ktorej budú v
zmysle §43 ods. 7 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
podané informácie o individuálnom pripojení, dátum začiatku a
skončenia elektronickej aukcie s jej možným predlžovaním vrátane
hodnôt o min. a max. zmene ceny. Súčasne budú uchádzači
informovaní o spôsobe zadávania zmeny svojej ponuky pri zverejnení
najlepšej ponuky bez identifikácie uchádzača a ponuky s ich
aktuálnym relatívnym umiestnením v elektronickej aukcií. Ďalšie
informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
CS 13847/2012

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Nie.

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 18. 10. 2012. Čas: 11.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 29. 10. 2012. Čas: 10.00 h. 



IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu.

Dátum: 31. 1. 2013

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 29. 10. 2012. Čas: 11.00 h. 

Miesto: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Ružinov, miestnosť č.
B2

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Neverejné § 43
ods.. (3)

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať 
Nie.

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.3. Ďalšie informácie 

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
24. 9. 2012


