Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 8 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na poskytnutie služby
s názvom „Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÚŤAŽNÉ

PODKLADY

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981
Fax:
031/7706021
Kontaktná osoba
vo veciach technických: Mgr. Martin Fabián, referát informatiky
vo veciach podmienok
verejného obstarávania: Mgr. Margita Simighová, Referát právny a verejného obstarávania
E-mail:
faby@sala.sk
simighova@sala.sk

2.

Zmluva o zdroje financovania:
Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie Rámcovej dohody na predmet zákazky s úspešným
uchádzačom podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný
zákonník) a § 83 ZVO.
Samotné plnenie Rámcovej dohody bude vyplývať z uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb.
Zmluvu o poskytovaní služieb predloží úspešný uchádzač v súlade s požiadavkami verejného
obstarávateľa uvedených v týchto súťažných podkladoch.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Platby sa budú realizovať
v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok uvedených v Rámcovej dohode.

3.

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexných, bezpečných, mobilných
komunikačných služieb operátorom (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile,
internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení a ďalšie
služby) prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPS) mobilného operátora.
Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
1) Zriadenie hlasovej virtuálnej privátnej siete (ďalej len „VPS“) a zabezpečenie mobilných
hlasových a dátových služieb prostredníctvom VPS pre verejného obstarávateľa.
2) Verejný obstarávateľ vyžaduje zachovanie momentálne využívaného štandardu hlasovej
virtuálnej privátnej siete nasledovne:
Špecifikácia HVPS:
- Automatická recepcia (automatické presmerovanie prichádzajúcich hovorov podľa nastavenia
zákazníkom)
- Blokovanie hovorov
- Hunting list (postupné presmerovanie medzi číslami až do 6. úrovne)
- Klapkový systém (súkromný/privátny číslovací plán) - každé číslo zaradené do HVPS musí mať
pridelený krátky tvar čísla
- Screening - definovanie, do ktorých smerov môže užívateľ telefonovať. (podľa operátora/
podľa predvoľby/časové obmedzenie (8:00 -18:00) / iné)
- HVPS manager – web aplikácia na priame nastavovanie telefonovania užívateľov do
jednotlivých smerov, vytváranie whitelistov, blacklistov, kalendárov a definovanie obmedzení
pre konkrétnych užívateľov

- možnosť prístupu k správe firemnej virtuálnej privátnej siete pre 1 účastníka.
Pridelenie priameho obchodného reprezentanta pre potreby verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 80 % pokrytie populácie SR technológiou 3G alebo 4G
(LTE) vo vlastnej sieti uchádzača. Uchádzač predloží vo svojej ponuke mapu pokrytia populácie SR,
na samostatnej mape uvedie pokrytie 3G alebo 4G siete (spolu s percentuálnym vyjadrením
pokrytia populácie SR). Verejný obstarávateľ požaduje, aby deklarované minimálne percentuálne
pokrytie uchádzača v 3G ako aj 4G sieti, bolo overiteľné na webovej stránke uchádzača priloženou
webovou adresou (linkom).
5) Sekundová tarifikácia od prvej sekundy.
6) Poskytovanie služieb spojených s elektronickou aplikáciou na sledovanie spotreby jednotlivých
SIM kariet – t. j. elektronický nástroj, sprístupnený verejnému obstarávateľovi v on-line webovom
rozhraní resp. v inom formáte, slúžiaci na kontrolu spotreby jednotlivých SIM kariet verejného
obstarávateľa, resp. elektronický nástroj/aplikácia na optimalizáciu telekomunikačných nákladov,
ktorý umožňuje zistiť okamžitú spotrebu na konkrétnom telefónnom čísle za aktuálne fakturačné
obdobie a zároveň aj prehľad faktúr za posledných 12 mesiacov a podrobný rozpis hovorov za
posledné 3 mesiace, a to vrátane vygenerovania prístupového (prihlasovacieho) mena a hesla pre
minimálne dve úrovne spravovanie aplikácie – administrátorské a užívateľské.
7) Zabezpečenie záručného servisu mobilných telefónov a dátových zariadení v autorizovanom
servise.
8) Pridelenie obchodného zástupcu a zamestnanca na Call centre mobilného operátora pre vecne
zodpovedného zamestnanca verejného obstarávateľa.
9) Zabezpečenie okamžitej informovanosti zo strany poskytovateľa v prípade plánovaných alebo aj
iných (mimoriadnych) výluk a výpadkov hlasových a/alebo dátových telekomunikačných
mobilných služieb.
10) Nákup akciových mobilných telefónov a dátových zariadení za zvýhodnenú – akciovú cenu, a to
pre jednotlivé typy paušálov, t. j. pre typy paušálov 1 – 5 (uchádzač vo svojej ponuke uvedie
ponuku a cenník akciových mobilných telefónov a dátových zariadení aktuálnych ku dňu
predloženia ponuky).
11) Typy programov:
Hlasový program 1:
- nekonečné volania, nekonečné SMS/MMS do všetkých sietí na SVK
- nekonečné volania, nekonečné SMS/MMS do všetkých sietí v EÚ
- nekonečné volania, nekonečné SMS/MMS do všetkých sietí v zónach sveta okrem mobilných
sietí
- nekonečný internet v mobile min. 10 GB dát/mesačne (po prekročení neúčtovať dáta navyše,
iba spomaliť internet do najbližšieho fakturačného obdobia)
- nekonečné prichádzajúce hovory v EÚ
- poskytnutie min. 100 minút na prichádzajúce hovory v roamingu v zónach 1-3
- poskytnutie min. 100 MB dát v roamingu pre krajiny v zónach 1-3 (zóna 1: Rakúsko, Belgicko,
Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,
Francúzska Guyana, Guadeloupe, Gibraltár , Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Lotyšsko,
Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Martinik, Nemecko, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Réunion, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká
Británia,
zóna 2: Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Egypt, Faerské
ostrovy, Jersey, Kosovo (Srbsko), Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Turecko (+ severná časť
ostrova Cyprus Ukrajina, USA,),
zóna 3: ostatné krajiny sveta)
- počet telefónnych čísel v tomto programe: 5 ks
Hlasový program 2:
- nekonečné volania, nekonečné SMS/MMS do všetkých sietí na SVK
3)
4)

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7 – Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora

2

-

nekonečný internet v mobile min. 6 GB dát/mesačne (po prekročení neúčtovať dáta navyše,
iba spomaliť internet do najbližšieho fakturačného obdobia)
- počet telefónnych čísel v tomto programe: 14 ks
Hlasový program 3:
- nekonečné volania do všetkých sietí v SR
- počet telefónnych čísel v tomto programe: 14 ks
Hlasový program 4:
- nekonečné volania v rámci firmy
- dátová služba min. 2 GB/1 SIM
- počet telefónnych čísel v tomto programe: 12 ks
Hlasový program 5:
- Hlasový program pre GSM bránu s neobmedzenými hovormi v SR
- počet telefónnych čísel v tomto programe: 1 ks
Dátový program 1:
- Mobilný internet určený pre pripojenie PC/NB s objemom predplatených dát 12 GB
- Poskytnutie prenosného USB modemu s podporou 4G
- Počet telefónnych čísel v tomto programe: 5 ks
Dátový program 2:
- Mobilný internet určený pre pripojenie PC/NB s objemom predplatených dát 6 GB
- Poskytnutie prenosného USB modemu s podporou 4G
- Počet telefónnych čísel v tomto programe: 2 ks
Dátový program 3:
- Dátový internet s objemom predplatených dát 2 GB
- Počet telefónnych čísel v tomto programe: 50 ks
Dátový program 4:
- Mobilný internet TABLET s objemom predplatených dát 12 GB
- Počet telefónnych čísel v tomto programe: 3 ks
12) Požiadavky na nákup dotovaných zariadení:
3 ks tablety (napr. SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1 2016 LTE black 32GB)*
Minimálne parametre :
Uhlopriečka min 10"
Rozlíšenie (v pixeloch) min.1920x1200
Procesor min. 8 jadrový
Operačný systém: Android min. 6.0
Interná pamäť: 32GB
Operačná pamäť (RAM) min. 2.0 GB
Foto a video zadný min. 8.0 Mpix, predný min. 2.0 Mpix
Batéria min 7200 mAh
Bluetooth 4.2
2G, 3G, 4G, GPS, WiFi - 802.11 a/b/g/n/ac
45 ks mobilných telefónov (MT):
z toho
• 2 ks MT (napr. SAMSUNG GALAXY S10e) *
Minimálne parametre:
displej: 5,8'' , Super AMOLED, 1080 x 2280 b., pomer 19:9, Gorilla Glass 5
Rozlíšenie (v pixeloch) min. 1080 x 2280
Procesor min. osemjadrový
Operačná pamäť (RAM) min. 6 GB
Celková zdieľaná interná pamäť min. 128 GB
Podporovaná pamäťová karta áno (až do 512 GB)
Operačný systém Android
Batéria min. 3100 mAh
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zvýšená odolnosť voči vode (IP68)
GPS
WIFI
Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, ANT+, USB-C, USB OTG
čítačka odtlačkov
hlavný fotoaparát: 12 Mpix, clona f/1.5, f/2.4, AF, 4K video, OIS, HDR10+
Blesk hlavného fotoaparátu - áno
Nahrávanie videa min. UHD 4K
Audio konektor - 3.5 mm stereo
Vode a prachu odolný (IP68)
Váha: max. 155g
Slot na 2 SIM /nanoSIM/
Farba Čierna
Rýchle nabíjanie,
bezdrôtové nabíjanie
• 12 ks MT (napr. SAMSUNG GALAXY A7) *
Minimálne parametre:
displej: 6'', Super AMOLED, 720 x 1480 b.
Rozlíšenie (v pixeloch) min. 2200 x 1080 b.
Procesor min. osemjadrový
Operačná pamäť (RAM) min. 4 GB
Celková zdieľaná interná pamäť min. 64 GB
Podporovaná pamäťová karta áno
Operačný systém Android
Batéria min. 3200 mAh
GPS
WIFI
Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC
čítačka odtlačkov
hlavný fotoaparát: 24 Mpix
Blesk hlavného fotoaparátu - áno
Nahrávanie videa min. HD
Audio konektor - 3.5 mm stereo
Váha: max. 170g
Farba Čierna /popr. modra/
• 14 ks MT (napr. SAMSUNG GALAXY J4 PLUS)*
Minimálne parametre:
displej: 6'', IPS, 720 x 1480 b.
Rozlíšenie (v pixeloch) min. 720 x 1480 b.
Procesor min. štvorjadrový
Operačná pamäť (RAM) min. 2 GB
Celková zdieľaná interná pamäť min. 16 GB
Podporovaná pamäťová karta: áno
Operačný systém Android
Batéria min. 3300 mAh
GPS
WIFI
Bluetooth 4.2, Wi-Fi
hlavný fotoaparát: 12 Mpix
Blesk hlavného fotoaparátu - áno
Nahrávanie videa min. HD
Audio konektor - 3.5 mm stereo
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Vode a prachu odolný (IP68)
Váha: max. 180g
Farba Čierna
• 12 ks MT (napr. SAMSUNG GALAXY XCOVER 4)*
Minimálne parametre :
odolný voči vode, prachu, extrémnym teplotám, pádom a otrasom
displej: 5'', IPS, 720 x 1280 b.
Rozlíšenie (v pixeloch) min. 720 x 1280 b.
Procesor min. štvorjadrový
Operačná pamäť (RAM) min. 2 GB
Celková zdieľaná interná pamäť min. 16 GB
Podporovaná pamäťová karta: áno
Operačný systém Android
Batéria min. 2800 mAh
GPS
WIFI
Bluetooth 4.2, Wi-Fi
hlavný fotoaparát: 12 Mpix
Blesk hlavného fotoaparátu - áno
Nahrávanie videa min. FULL HD
Audio konektor - 3.5 mm stereo
zvýšená odolnosť voči vode (IP68, MIL-STD 810G)
Váha: max. 175g
Farba Čierna
• 5 ks ponuku s exkluzívnymi telefónmi (napr. SAMSUNG GALAXY S10 )*
Minimálne parametre:
displej: 6,1'' , AMOLED, 1440 x 3040 b., Gorilla Glass 6, HDR10+
Rozlíšenie (v pixeloch) min. 1440 x 3040
Procesor min. osemjadrový
Operačná pamäť (RAM) min. 8 GB
Celková zdieľaná interná pamäť min. 128 GB
Podporovaná pamäťová karta áno (až do 512 GB)
Operačný systém Android
Batéria min. 3400 mAh
zvýšená odolnosť voči vode (IP68)
GPS
WIFI
Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, ANT+, USB-C, USB OTG
ultrazvuková čítačka odtlačkov v displeji
hlavný fotoaparát: 12 Mpix, clona f/1.5, f/2.4, AF, 4K video, OIS, HDR10+
Blesk hlavného fotoaparátu - áno
Nahrávanie videa min. UHD 4K
Audio konektor - 3.5 mm stereo
Vode a prachu odolný (IP68)
Váha: max. 160g
Slot na 2 SIM
Farba Čierna
Rýchle nabíjanie,
Integrované bezdrôtové nabíjanie
t. j. spolu 105 SIM kariet
*pozn. verejný obstarávateľ prijme aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné
podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené
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uchádzačom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar spĺňa
podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ
vyžaduje.
13) Požiadavky verejného obstarávateľa na bezplatné služby:
- Bezplatné zriadenie VPS,
- Bezplatné poskytnutie náhradného zariadenia počas doby servisu zariadenia
- Bezplatný kuriér v prípade servisu mobilných zariadení,
- Bezplatný kuriér pre potreby objednávky mobilných a dátových zariadení a SIM kariet
- Poskytovanie elektronického podrobného rozpisu hovorov a správ za fakturačné obdobie,
- Zriadenie a aktivácia novej SIM karty,
- Výmena SIM karty
- Zmena telefónneho čísla,
- Bezplatné blokovanie hovorov na audiotextové čísla
- Bezplatné poskytnutie 4G – LTE siete,
- Služba odkazová schránka
- Súhrnná faktúra
4.

Miesto a lehota dodania predmetu zákazky: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
Termín realizácie: 24 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody.

5.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení poskytovať službu na predmet obstarávania – stačí
fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov s uvedením
registračného čísla.
Predpokladaná hodnota zákazky: 35 000 EUR bez DPH.
Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný kód CPV:
64200000-8 – Telekomunikačné služby.
Dodatočné kódy CPV:
64212000-5 – Mobilné telefónne služby
64212100-6 – Služby krátkych textových správ (SMS)
64212300-8 – Služby multimediálnych správ (MMS)
72400000-4 – Internetové služby
32250000-0 – Mobilné telefóny
30213200-7 – Tabletový počítač.

6.

Predloženie a obsah ponuky:
6.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v tomto verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
6.2 Uchádzač vypracuje a predloží ponuku v súlade s Výzvou a týmito súťažnými podkladmi.
Všetky potvrdenia, doklady a dokumenty predložené v ponuke musia vyhovovať
podmienkam uvedeným vo Výzve a v týchto súťažných podkladoch.
6.3 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý. Obal ponuky musí
obsahovať nasledovné údaje:
─ adresu uvedenú v bode 1. týchto súťažných podkladov,
─ adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
─ označenie: „Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“
─ označenie heslom súťaže „Mobilné telekomunikačné služby Šaľa“.
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6.4 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
6.5 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 7.1 týchto súťažných
podkladov, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením
miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
6.6 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
• Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa Výzvy na predkladanie
ponúk.
• Návrh na plnenie kritérií
• Rámcovú dohodu aj s prílohami, podpísanú štatutárnym zástupcom a opatrený pečiatkou;
musí byť vyhotovená v súlade s podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch
• súhlas so spracúvaním osobných údajov.
7.

Lehota na predkladanie ponúk:
7.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 7. 5. 2019 o 10:00 h
7.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 7.1 sa vráti
uchádzačovi neotvorená.

8.

Otváranie obálok s ponukami:
8.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 7. 5. 2019 o 10:30 hod. na adrese Mestský
úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zasadačka 1. poschodie.
8.2 Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili
ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač
zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie.
8.3 Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených
ponúk zverejnia názvy alebo obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich
návrhy na plnenie kritéria, určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
8.4 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, bude
doručený záznam z otvárania obálok s ponukami s uvedením zoznamu uchádzačov a ich
návrhu na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.

9.

Preskúmanie ponúk:
9.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
• obsahujú náležitosti určené v bode 6.6 týchto súťažných podkladov,
• zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk
a v týchto súťažných podkladoch.
9.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá spĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo náležitosti
ponuky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a zároveň
neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito požiadavkami.
Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené.
9.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

10. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.
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Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi alebo
uchádzačom oznámi, že neuspel/i a dôvody neprijatia jeho/ich ponuky/ponúk.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
11.1 Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH.
11.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritéria:
Ponuky sa vyhodnotia na základe najnižšej ceny. Úspešnosť a poradie uchádzačov sa určí
podľa výšky navrhnutej celkovej ceny v jednotlivých ponukách. Úspešný bude uchádzač,
ktorý navrhol za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu cenu v súlade s podmienkami
uvedenými v súťažných podkladoch a poradie uchádzačov sa určí vzostupne podľa hodnoty
navrhnutého kritéria.
12. Spôsob určenia ceny:
12.1 Cena predmetu zákazky bude stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v platnom znení a v súlade s Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení.
12.2 V návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady
a výdavky potrebné k realizácii predmetu zákazky. Návrhy všetkých cien predložených
v ponuke musia byť kladné čísla zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta.
12.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhovanú celkovú cenu ako aj
jednotkové ceny pre účely hodnotenia súťažných ponúk uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH
b) sadzba DPH a výška DPH
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Slovom: ..................................................
12.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v členení podľa bodu
12.3 (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
12.5 Pokiaľ nebude cena predmetu zákazky určená v súlade s týmito ustanoveniami, je verejný
obstarávateľ oprávnený ponuku z vyhodnotenia vylúčiť pre nesplnenie požiadaviek
verejného obstarávateľa v priamej súvislosti s predmetom obstarávania.
13. Obchodné podmienky:
13.1 Uchádzač v časti „označenia rámcovej dohody, identifikácie zmluvných strán, cena predmetu
zákazky“ doplní požadované údaje. Rámcová dohoda musí byť podpísaná uchádzačom –
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača,
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
13.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predložiť návrh rámcovej dohody resp. rámcovú
dohodu na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Šali.

Minimálne zmluvné podmienky:
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Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora
Objednávateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Poverený na rokovanie:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Telefón/fax:
E-mail :
(ďalej len „Objednávateľ“)

Mesto Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Mgr. Martin Fabián
00306185
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
SK48 1111 0000 0066 2784 9005
UNCRSKBX
0317705981-4/0317706021
mesto@sala.sk

Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel./mobil:
Fax:
E-mail:
Zapísaný v obchodnom registri (živnostenskom registri) v ........ pod č.......
(ďalej len „Poskytovateľ“)
(pričom Objednávateľ a Poskytovateľ sú spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“, každý jednotlivo
aj ako „zmluvná strana“)
uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Rámcovú dohodu o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora
(ďalej len „Dohoda“)
Článok 1
Základné ustanovenia
1.1 Objednávateľ vyhlásil verejnú súťaž na realizáciu zákazky s názvom „Poskytovanie
telekomunikačných služieb mobilného operátora“ (ďalej aj „verejné obstarávanie“).
1.2 Objednávateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto Dohode a je
oprávnený túto Dohodu uzavrieť a riadne plniť záväzky v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
1.3 Na základe vyhodnotenia predložených ponúk bola ponuka Poskytovateľa vybraná ako ponuka
úspešného uchádzača. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Poskytovateľa sa
zmluvné strany na základe svojej vôle a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť
túto Dohodu.
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1.4 Predmet Dohody sa bude plniť priebežným poskytovaním požadovaných služieb počas platnosti
tejto Dohody na základe samostatnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo dodatkov
k nej uzatvorených medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktoré nesmú byť uzatvorené
v rozpore s touto Dohodou, ust. § 83 zákona o verejnom obstarávaní a zákonom č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. V prípade rozporu medzi
ustanoveniami tejto Dohody a ustanoveniami zmluvy o poskytovaní verejných služieb,
ustanoveniami dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb, alebo v prípade rozporu medzi
ustanoveniami tejto Dohody a prílohami k tejto Dohode, sa používajú výhradne ustanovenia tejto
Dohody. Ustanovenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ustanovenia dodatku k zmluve
o poskytovaní verejných služieb, alebo ustanovenia v prílohách k tejto Dohode, ktoré sú v rozpore
s touto Dohodou sú absolútne neplatné.
1.5 Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej
obsiahnuté.
1.6 Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej
obsiahnuté.
Článok 2
Predmet Dohody
2.1 Predmetom tejto Dohody je dohoda zmluvných strán o osobitných rámcových podmienkach
poskytovaných Poskytovateľom Objednávateľovi počas platnosti a účinnosti tejto Dohody, a to
najmä:
a) o osobitných rámcových podmienkach a spolupráci v súvislosti s poskytovaním elektronických
komunikačných služieb „ďalej len „Služby“) Poskytovateľa Objednávateľovi prostredníctvom
verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Poskytovateľa (ďalej len „mobilná sieť
Poskytovateľa“),
b) o osobitných rámcových podmienkach pri predaji koncových telekomunikačných zariadení
(mobilných telefónov) a ich príslušenstva určených na používanie v mobilnej sieti
Poskytovateľa (ďalej len „tovar“) Objednávateľovi,
c) o zabezpečení nadštandardnej starostlivosti pri poskytovaní Služieb Objednávateľovi zo strany
Poskytovateľa a zabezpečení najvyššej kvality pri riešení požiadaviek Objednávateľa s tým
súvisiacich (ďalej len „Rámcové podmienky“).
2.2 Predmetom tejto Dohody je tiež dohoda zmluvných strán o podmienkach poskytovania balíka
služieb nazvaného Mobilná virtuálna privátna sieť (ďalej len „Služba VPS“) zo strany Poskytovateľa
Objednávateľovi, t. j. predmetom tejto dohody v súvislosti so Službou VPS je aj:
a) záväzok Poskytovateľa aktivovať a poskytovať Objednávateľovi Službu VPS vo vzťahu k SIM
kartám Poskytovateľa registrovaným na Objednávateľa a aktivovaným na základe zmluvy
o poskytovaní služby, ktorých špecifikácia je uvedená v prílohe k zmluve o poskytovaní služby
(„SIM karty VPS“), a to za podmienok dohodnutých a definovaných touto Dohodou a jej
prílohami,
b) záväzok Objednávateľa poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre
poskytovanie Služby VPS a využívať Službu VPS počas doby účinnosti tejto Dohody v súlade
s dohodnutými podmienkami
c) záväzok Objednávateľa uhrádzať cenu, resp. poplatky za využívanie Služby VPS.

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7 – Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora

10

Článok 3
Plnenie Dohody
3.1 Poskytovateľ bude aplikovať ceny podľa prílohy č. 1 za všetky služby na SIM kartách
prevádzkovaných vo virtuálnej sieti (ďalej len „VPS“) počnúc dňom ich zaradenia do VPS počas
trvania Dohody.
3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne po podpise Dohody vytvoriť VPS a najneskôr počnúc prvým
dňom nasledujúceho fakturačného obdobia zaradiť do nej všetky SIM karty Objednávateľa v počte
86 ks, ktoré prevádzkoval vo svojej sieti už pred podpisom Dohody (tzn. bez ohľadu na lehotu
viazanosti konkrétnych SIM kariet Objednávateľa v rámci svojej vlastnej siete).
3.3 Pre prenos SIM kariet do siete Poskytovateľa bude využitá prenositeľnosť čísla.
3.4 Všetky SIM karty, ktoré budú na základe pokynu Objednávateľa „prenesené“ od iných
poskytovateľov mobilných služieb, Poskytovateľ bezodkladne zaradí do VPS počas ich aktivácie do
svojej siete.
3.5 Objednávateľ vyvinie všetko primerané úsilie pre to, aby najneskôr do skončenia troch (3) celých
zúčtovacích (fakturačných) období odo dňa účinnosti tejto Dohody celkový počet SIM kariet
Poskytovateľa registrovaných na Objednávateľa predstavoval celkový počet najmenej 105 SIM
kariet, a tento celkový minimálny počet sa zaväzuje zabezpečiť prostredníctvom Objednávateľa
počas celej ďalšej doby trvania tejto Dohody. Objednávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu platnosti
a účinnosti tejto Dohody bude využívať Služby Poskytovateľa v takom rozsahu a objeme, že čiastka
tržieb Poskytovateľa zodpovedajúca celkovému súhrnu fakturácie za Služby Poskytovateľa
poskytnuté Objednávateľovi počas kalendárneho mesiaca, do ktorej však nebudú započítané
sumy zmluvných pokút fakturovaných Poskytovateľom Objednávateľovi za porušenie zmluvných
povinností, ak nie je výslovne dohodnuté inak (ďalej len „Celková mesačná fakturácia“), bude bez
príslušnej sumy DPH predstavovať v každom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto Dohody
v úhrne najmenej sumu ............. EUR (slovom .............. eur) (ďalej len „Minimálna celková
mesačná fakturácia“). Zmluvné strany sa dohodli, že tento záväzok Objednávateľa sa bude
považovať za dodržaný aj v prípade, ak skutočná celková mesačná fakturácia pre Objednávateľa
bude síce nižšia ako ................. EUR, avšak za obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov dosiahne celková skutočná fakturácia (t. j. trojmesačné obdobie) spolu v úhrne sumu
najmenej ................ EUR (napr. za prvý mesiac ................ EUR, druhý mesiac ............ EUR a za tretí
mesiac ................. EUR). Pre účely posudzovania splnenia záväzku Objednávateľa podľa
predchádzajúcej vety bude trvanie Dohody rozdelené do samostatných po sebe nasledujúcich
trojmesačných období, pričom prvé trojmesačné obdobie trvania tejto Dohody začne plynúť
............2019 a uplynie ............2019. Každý kalendárny mesiac trvania tejto Dohody bude zaradený
práve do jedného trojmesačného obdobia. V prípade, ak Objednávateľ poruší v niektorom
trojmesačnom období (určenom vyššie opísaným spôsobom) počas trvania tejto Dohody svoj
záväzok, vznikne Objednávateľovi povinnosť zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
rozdielu medzi čiastkou trojnásobku Minimálnej celkovej mesačnej fakturácie (t.j. ................ €)
a skutočne fakturovaných čiastok s DPH za dané trojmesačné obdobie. Zmluvná pokuta podľa
predchádzajúcej vety bude vyúčtovaná až vo faktúre za posledný kalendárny mesiac v príslušnom
trojmesačnom období, v ktorom Poskytovateľ zistí nedodržanie záväzku Minimálnej celkovej
mesačnej fakturácie. Poskytovateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu, ak v danom
mesiaci bola splnená podmienka Minimálnej celkovej mesačnej fakturácie alebo ak za dané
trojmesačné obdobie bola splnená podmienka celkovej fakturácie v súčte najmenej ................ €,
s DPH alebo ak sa zmluvné strany písomne dohodnú inak.
3.6 Objednávateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto Dohody aktivovať SIM karty a objednávať Služby
a tovary Poskytovateľa v súlade s postupom objednávania Služieb a tovarov Poskytovateľa
dojednaným v prílohe č. 2 tejto Dohody alebo inými spôsobmi výslovne sprístupnenými
Objednávateľovi Poskytovateľom (napr. prostredníctvom emailovej adresy Poskytovateľa
............., alebo prostredníctvom určenej telefónnej linky s overením prístupového kódu, ak takýto
prístupový kód bol Objednávateľovi Poskytovateľom pridelený). Objednávateľ je v prípade
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pridelenia prístupového kódu povinný (i) zabezpečiť utajenie prístupového kódu, (ii) neposkytovať
ho tretej osobe, (iii) požiadať písomne o zmenu prístupového kódu pri podozrení, že sa s ním
oboznámila neoprávnená osoba. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím
prístupového kódu neoprávnenou osobou.
3.7 Poskytovateľ bezodkladne po podpise tejto Dohody oznámi Objednávateľovi meno svojej
kontaktnej osoby, emailovú adresu a telefónne číslo. Následne Objednávateľ oznámi kontaktnej
osobe Poskytovateľa meno, emailovú adresu a telefónne číslo svojej kontaktnej osoby. Prílohu č.
3 tvorí plnomocenstvo pre kontaktnú osobu Objednávateľa.
3.8 Poskytovateľ sa zaväzuje do 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa
vytvoriť bezplatne technologické riešenie zabezpečujúce poskytovanie volaní z jeho pobočkovej
ústredne na SIM karty zaradené do VPS za ceny uvedené v prílohe č. 1. V tom prípade zmluvné
strany uzavrú osobitnú zmluvu o poskytovaní služby kombinovaná VPS, ktorá bude upravovať
pripojenie pobočkovej ústredne k VPS Objednávateľa.
3.9 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na plnenie
predmetu tejto Dohody.
Článok 4
Podmienky nákupu koncových zariadení, poskytovania služby VPS
4.1 Poskytovateľ bude poskytovať na základe jednotlivých zmlúv o poskytovaní verejných služieb,
resp. dodatkov k nim akciové koncové zariadenia (ďalej ako „MT“ alebo „MT určené aj pre dátovú
komunikáciu“, tzv. „smartphone“) a zariadenia pre mobilný internet (modemy, ktoré umožňujú
neprerušené využívanie služieb internetu) na základe konkrétnych požiadaviek Objednávateľa
v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Dohode. Koncovým zariadením sa rozumie
zariadenie, ktoré sa prostredníctvom SIM karty pripája na koncové body mobilnej siete a slúži na
príjem a vysielanie informácií (napr. MT, modem, atď.)
4.2 Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi akciové koncové zariadenia za akciové ceny v závislosti na
priemerných tržbách (ďalej ako „ARPU“) na danej SIM karte podľa nasledujúcej tabuľky:
Priemerná fakturácia
Za jedno zúčtovacie
MT
Akciové MT
Obdobie (mesiac)
za 1 €
Základný telefón, ktorého reprezentantom je
Od 0,-- € do 20,-- € SAMSUNG GALAXY XCOVER / SAMSUNG GALAXY J4
12 / 14 ks
prípadne jeho nástupca alebo ekvivalent uvedeného
typu v zmysle aktuálnej ponuky
Smartfón nižšej kategórie, ktorého reprezentantom je
Od 0,-- € do 25,-- € Samsung SAMSUNG GALAXY A7, prípadne jeho
12 ks
nástupca, alebo ekvivalent uvedeného typu v zmysle
aktuálnej ponuky
Smartfón strednej kategórie, ktorého reprezentantom
Od 0,-- € do 25,-- € je SAMSUNG GALAXY S10e, prípadne jeho nástupca
2 ks
alebo ekvivalent uvedeného typu v zmysle aktuálnej
ponuky
Smartfón vysokej kategórie, ktorého reprezentantom
Do 50,-- €
je SAMSUNG GALAXY S10, prípadne jeho nástupca
5 ks
alebo ekvivalent uvedeného typu v zmysle aktuálnej
ponuky
Tablety, ktorého reprezentantom je SAMSUNG GALAXY
prípadne jeho nástupca alebo ekvivalent podľa
3 ks
požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch
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Poskytovateľ bude aktualizovať ponuku pre Objednávateľa v súlade s aktualizáciou svojich
akciových ponúk. Účastník môže požadovať zariadenie vyššej kategórie než zodpovedá ARPU na
danej SIM karte. V takomto prípade Poskytovateľ poskytne zariadenie za cenu podľa svojho
aktuálneho akciového cenníka zodpovedajúceho daným podmienkam ARPU. Pri fakturácii
uvedených zariadení Poskytovateľ uvedie informáciu o neakciových cenách príslušného
koncového zariadenia podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa v deň obstarania koncového
zariadenia.
4.3 V prípade, že Objednávateľ obstará koncové zariadenie (MT a zariadenia pre mobilný internet)
podľa bodu 4.1 a 4.2 sa zaväzuje počas doby 12 mesiacov od dodania a prevzatia koncového
zariadenia zotrvať v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom („doba viazanosti“). V prípade
predčasného ukončenia zmluvného vzťahu s Poskytovateľom pred uplynutím doby viazanosti,
môže Poskytovateľ účtovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu, ktorá sa vypočíta podľa nižšie
uvedeného vzorca, pričom základom pre výpočet je obstarávacia cena daného koncového
zariadenia. Výška obstarávacej ceny koncového zariadenia bude určená ako plná neakciová cena
príslušného koncového zariadenia podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa v deň obstarania
koncového zariadenia.
Zmluvná pokuta=základ pre výpočet - (

počet dní uplynutých z doby viazanosti
365

x základ pre výpočet)

Celková doba viazanosti je 365 dní. Ustanovenie tohto bodu Dohody sa nevzťahuje na viazanosť
a pokuty u koncových zariadení zakúpených pred účinnosťou tejto Dohody.
4.4 Služba VPS („Mobilná virtuálna sieť“) je balík služieb umožňujúci poskytovanie homogénneho
technického, technologického prostredia a zvýhodnenej cenovej úrovne volaní v rámci vzájomnej
komunikácie medzi koncovými užívateľmi SIM kariet VPS registrovaných na Objednávateľa. Služba
VPS vytvára uzavretú skupinu koncových užívateľov Služieb Poskytovateľa poskytovaných
prostredníctvom využitia mobilnej siete Poskytovateľa a prostredníctvom SIM kariet VPS
registrovaných na Objednávateľa. Podrobný technický popis a funkcionality Služby VPS ako aj
rozsah jej poskytovania je uvedený v prílohe č. 3 tejto Dohody „Popis služby VPS“. Akékoľvek práva
a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k Službe VPS výslovne neupravené v tejto Dohode (najmä
práva a povinnosti týkajúce sa poskytovania, využívania, prerušenia a ukončenia poskytovania
Služby VPS, ako aj zákazov a obmedzení zneužívania SIM kariet VPS) sa v celom rozsahu riadia
Všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa (Príloha č. 1), ak v tejto Dohode nie je
uvedené inak a ak neodporujú podmienkam dohodnutý v tejto Dohode. V prípade, ak sú
Všeobecné obchodné podmienky v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody, použijú sa ustanovenia
tejto Dohody a rozporné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok sú absolútne
neplatné.
4.5 Poplatky spojené s využívaním Služby VPS a s ňou súvisiacich elektronických komunikačných
služieb bude Poskytovateľ účtovať Objednávateľovi vo faktúre so zúčtovacím obdobím za jeden
mesiac so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti tejto Dohody bude platiť včas cenu elektronických
komunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom SIM kariet VPS v súlade s touto Dohodou,
s príslušnými zmluvami o pristúpení prostredníctvom konkrétnych SIM kariet VPS, so
Všeobecnými obchodnými podmienkami a aktuálnym Cenníkom tak, aby nedošlo z týchto
dôvodov k prerušeniu poskytovania služieb poskytovaných prostredníctvom SIM kariet VPS, resp.
k ukončeniu niektorej zo zmlúv o pristúpení prostredníctvom konkrétnych SIM kariet VPS zo
strany Poskytovateľa.
4.7 Počas doby platnosti tejto Dohody má Objednávateľ právo písomne požiadať o zmenu tejto
Dohody týkajúcu sa zariadenia SIM kariet VPS, ktorá môže spočívať najmä v:
a) rozšírení počtu SIM kariet VPS o iné SIM karty Poskytovateľa registrované na Objednávateľa;
b) zníženie počtu SIM kariet VPS, a teda v ukončení poskytovania (deaktivácii) Služby VPS vo
vzťahu ku konkrétnej SIM karte/kartám VPS;
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7 – Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora

13

c) výmene zariadenia niektorej zo SIM kariet VPS za inú SIM kartu Poskytovateľa registrovanú na
Objednávateľa;
d) zmene skrátených volieb Služby VPS alebo v zmene profilu/funkcionality alebo v zmene
nastavení Služby VPS.
4.8 O zmenu podľa bodu 4.7 písm. a) tohto článku Dohody je Objednávateľ oprávnený požiadať
Poskytovateľa žiadosťou zaslanou Poskytovateľovi. V žiadosti Objednávateľ uvedie nasledovné
údaje týkajúce sa každej SIM karty. ktorá má byť zaradená medzi SIM karty VPS (ďalej len „Ďalšia
SIM karta“): (i) telefónne číslo aktivované na Ďalšej SIM karte (ďalej len „nové VPS mobilné
telefónne číslo“), (ii) skrátenú voľbu pre nové VPS mobilné telefónne číslo a (iii) požadovaný profil
pre nové VPS mobilné telefónne číslo. Zmluvné strany sa dohodli, že akceptácia takejto žiadosti
Objednávateľa Poskytovateľom sa považuje za zmenu predmetu tejto Dohody ohľadom rozsahu
poskytovania Služby VPS dohodnutého medzi zmluvnými stranami touto Dohodou. Momentom
akceptácie takejto žiadosti Objednávateľa Poskytovateľom sa ďalšie SIM karty budú posudzovať
ako SIM karty VPS. Akceptáciu takejto žiadosť vykoná Poskytovateľ bezodkladne emailom, faxom,
písomne alebo iným vhodným spôsobom adresovaným Objednávateľovi.
4.9 O zmenu podľa bodu 4.7 písm. b) až d) tohto článku Dohody je Objednávateľ oprávnený požiadať
Poskytovateľ prostredníctvom formulára určeného Poskytovateľom, požiadavka musí byť
doručená Poskytovateľovi. Navrhovaná zmena tejto Dohody nadobudne účinnosť jej akceptáciou
zo strany Poskytovateľa formou odsúhlasenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
4.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že SIM karty VPS nebude využívať na poskytovanie, resp. na
sprostredkovania poskytovania elektronických komunikačných služieb Poskytovateľa tretím
osobám. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade porušenia tejto povinnosti nahradiť Poskytovateľovi
škodu v celom rozsahu, ktorá mu vznikla porušením tejto povinnosti. Ďalej sa Objednávateľ
zaväzuje, že SIM karty VPS bude využívať výlučne v mobilnom telefóne/v mobilných telefónoch,
ktorý/é nebude/ú inštalovaný/é v zariadení pripojenom na inú verejnú elektronickú komunikačnú
sieť, ako je mobilná sieť Poskytovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že SIM karty VPS nebudú
inštalované v zariadení umožňujúcom prepojenie mobilnej siete Poskytovateľa s inou
elektronickou komunikačnou sieťou (napr. GSM brána) za účelom prepojenia týchto sietí alebo za
účelom ukončovania telekomunikačnej prevádzky smerovanej z inej elektronickej komunikačnej
siete v mobilnej sieti Poskytovateľa, bez predchádzajúcej písomnej dohody s Poskytovateľom.
4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Objednávateľa
vyplývajúcich mu zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb vrátane dodatkov k nim k niektorej zo
SIM kariet VPS, resp. z tejto Dohody a taktiež v prípade zneužívania Služieb prostredníctvom SIM
kariet VPS, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb (vrátane Služby VPS)
prostredníctvom SIM kariet VPS, a to vo vzťahu tým SIM kartám, prostredníctvom ktorých došlo
k porušeniu zmluvných povinností alebo zneužívaniu Služieb. Objednávateľ berie na vedomie
a súhlasí, že v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Objednávateľa a následného
prerušenia poskytovania služieb prostredníctvom čo i len niektorej SIM karty VPS zo strany
Poskytovateľa, je Objednávateľ, na strane ktorého prišlo k porušeniu zmluvných povinností alebo
zneužitiu Služieb, povinný nahradiť Poskytovateľovi v plnom rozsahu škodu, ktorá mu vznikla
porušením povinnosti Objednávateľa.
4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že po aktivovaní Služby VPS Objednávateľovi podľa tejto Dohody
poskytne Poskytovateľ v prípade potreby a na základe žiadosti Objednávateľa bezplatne
vybraným zamestnancom Objednávateľa školenie zamerané na úkony spojené s administráciou
a nastavovaním užívateľských profilov Služby VPS prostredníctvom siete Internet. Poskytovateľ
nezodpovedá za akékoľvek neposkytnutie Služby VPS, poskytnutie Služby VPS s vadami alebo za
akékoľvek iné vady v prípade vykonania úkonov spojených s administráciou Služby VPS
prostredníctvom Internetu zo strany zamestnancov Objednávateľa, ak tieto úkony nebudú
v súlade s Prílohou č. 4 tejto Dohody „Manuál pre administráciu služieb VPS prostredníctvom
Internetu“, alebo v súlade s pokynmi a návodmi Poskytovateľa. Všetky náklady spojené
s obnovením riadnej bezchybnej prevádzky Služby VPS v takomto prípade znáša v plnom rozsahu
Objednávateľ.
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Článok 5
Odmena a platobné podmienky
5.1 Za riadne poskytovanie služieb podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb poskytnutých
v súlade s touto Dohodou zaplatí Poskytovateľovi Objednávateľ odmenu mesačne vyfakturovanú
Objednávateľovi na základe skutočne realizovaných služieb v súlade s prílohou č. 1 Dohody
a v prípade, ak ide o služby neuvedené v prílohe č. 1 tejto Dohody, cenu podľa štandardného
cenníka Poskytovateľa aktuálneho v čase poskytnutia služby.
5.2 Odmenu podľa bodu 5.1 tohto článku je Objednávateľ povinný uhradiť na základe faktúry
vystavenej Poskytovateľom v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
Objednávateľovi. V prípade oneskorenej úhrady má Poskytovateľ právo fakturovať
Objednávateľovi úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
5.3 Poskytovateľ vystaví pre Objednávateľa faktúru za všetky služby poskytnuté mu v danom
zúčtovacom období v elektronickej a papierovej podobe.
5.4 Kontaktná osoba Objednávateľa stanoví spôsob zasielania faktúr buď v listinnej alebo
v elektronickej podobe. Spolu s takouto požiadavkou bude Poskytovateľovi poskytnutá aj presná
špecifikácia rozsahu elektronickej faktúry. Táto môže obsahovať aj požiadavku na presné
priradenie SIM karty konkrétnemu zamestnancovi Objednávateľa, ako aj výšku limitu v EUR, ktorú
je zamestnanec Objednávateľa oprávnený pretelefonovať mesačne bez potreby zdokladovania
použitia na služobné účely. Elektronickú faktúru bude Poskytovateľ zasielať emailom na adresu
stanovenú kontaktnou osobou Objednávateľa.
5.5 Poskytovateľ bude mesačne poskytovať Objednávateľovi detailný výpis hovorov v elektronickej
podobe pre stanovené SIM karty.
5.6 Poskytovateľ po skončení každého štvrťroku, počas trvania Dohody pošle najneskôr do 20. dňa
nasledujúceho mesiaca (po ukončení Dohody do 20. dňa prvého mesiaca nasledujúceho po
ukončení Dohody) kontaktnej osobe Objednávateľa správu o celkovej fakturácii za predchádzajúci
štvrťrok. Podrobnosti takejto správy budú určené po podpise Dohody s Poskytovateľom.
5.7 V prípade, že Poskytovateľ prevádzkuje nejaký druh vernostného programu alebo benefitu,
zabezpečí sumarizáciu poskytovaných benefitov, ktoré budú viazané na Objednávateľa a ich
čerpanie koordinované kontaktnou osobou Objednávateľa.
Článok 6
Zodpovednosť za škody a sankcie, záruky
6.1 Zodpovednosť zmluvných strán za škodu z porušenia povinností podľa tejto Dohody sa riadi
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o náhrade škody.
6.2 Na jednotlivé technické zariadenia, poskytnuté Objednávateľovi Poskytovateľom v rámci plnenia
tejto Dohody, sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť záruku minimálne 24 mesiacov, pokiaľ záručné
podmienky výrobcu technického zariadenia nestanovujú výhodnejšiu, najmä dlhšiu záruku.
Záručná doba začína plynúť dňom dodania technického zariadenia Objednávateľovi. Záručná doba
neplynie po dobu, počas ktorej Objednávateľ, ktorý technické zariadenie obstaral, nemôže
používať technické zariadenie pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ.
Článok 7
Ochrana dôverných informácií
7.1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení
záväzkov z tejto Dohody. Dôvernými informáciami sa rozumejú informácie, ktorých poskytnutie
tretej osobe zmluvnou stranou by mohlo byť v rozpore s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej
strany.
7.2 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto Dohody stali verejne
známymi, informácie oprávnene získané inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktorých
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používanie upravujú osobitné predpisy, napr. informácie, ktoré je Objednávateľ povinný
sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode
informácií).
7.3 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
7.4 Záväzky podľa bodov 7.1 až 7.3 tohto článku sú časovo neobmedzené, a to až do doby, kedy sa
informácie stanú verejne známymi.
Článok 8
Komunikácia a doručovanie
8.1 Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom kontaktných osôb
Objednávateľa a Poskytovateľa, určenými podľa bodu 3.8 tejto Dohody.
8.2 Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa bude považovať za doručenú
v prípade:
a) doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvrdenie, že prenos údajov
prebehol v poriadku,
b) osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prevzatí,
c) doručenia emailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí alebo
d) doporučenej zásielky, k dátumu uvedeného na potvrdení o doručení alebo na potvrdení o tom,
že zásielku opakovane nemožno doručiť.
8.3 Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná sa považuje takisto deň,
a) v ktorý ju táto zmluvná strana odoprela prijať,
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
c) kedy bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“,
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená
nedoručiteľnosť zásielky.
Článok 9
Skončenie Dohody
9.1 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Dohody.
9.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť účinnosť tejto Dohody písomnou dohodou.
9.3 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto Dohody z dôvodov upravených v Obchodnom
zákonníku.
9.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Dohody s Poskytovateľom aj ak:
9.4.1 bol na majetok Poskytovateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
9.4.2 zaslal Poskytovateľovi najmenej 2 písomné upozornenia, že Poskytovateľ neposkytuje
plnenie podľa tejto Dohody riadne a včas počas trvania zmluvného vzťahu podľa pokynov
a požiadaviek Objednávateľa. Objednávateľ má právo odstúpiť od Dohody podľa
predchádzajúcej vety kedykoľvek po doručení druhého písomného upozornenia
Poskytovateľovi, v ktorom budú presne popísané vady plnenia predmetu Dohody
Poskytovateľom.
9.5 Poskytovateľ má právo odstúpiť od tejto Dohody aj ak:
9.5.1 Objednávateľ preukázateľným spôsobom využíva služby Poskytovateľa v rozpore s dobrými
mravmi, protizákonným spôsobom, v rozpore s touto Dohodou, v rozpore s jednotlivými
zmluvami o pristúpení alebo takým spôsobom, ktorý mal alebo mohol mať za následok
zníženia kvality služieb poskytovaných Poskytovateľom,
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9.5.2 Objednávateľ nedodržuje termíny plnenia svojich záväzkov napriek doručenému
písomnému upozorneniu a poskytnutiu primeranej dodatočnej lehoty na nápravu.
9.6 Právne účinky odstúpenia od Dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
odstupujúcej strany o odstúpení od Dohody spolu s uvedením dôvodov odstúpenia druhej
zmluvnej strane.
9.7 Pri odstúpení od tejto Dohody si zmluvné strany nevracajú doterajšie plnenia, sú však povinné
vysporiadať vzájomné záväzky.
9.8 Zmluvné strany majú právo túto Dohodu vypovedať jednostranne bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je 3 mesiace a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
9.9 V prípade predčasného ukončenia Dohody pred uplynutím doby uvedenej v bode 9.1 odstúpením
od tejto Dohody podľa bodov 9.3 až 9.7 alebo výpoveďou podľa bodu 9.8 majú zmluvné strany
povinnosť vykonať vzájomné finančné vysporiadanie podľa bodu 9.11 a uhradiť druhej zmluvnej
strane škody spôsobené takýmto predčasným ukončením zmluvného vzťahu. V prípade výpovede
tejto Dohody zo strany Objednávateľa alebo odstúpenia od tejto Dohody zo strany Poskytovateľa
sa škodami na strane Poskytovateľa rozumejú výlučne nevrátené investície do akciových MT,
ktoré budú spočítané ako zmluvné pokuty za predčasné ukončenie viazanosti MT v zmysle čl. 4
bodu 4.3, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.10 Ukončením platnosti a účinnosti tejto Dohody zanikajú súčasne všetky zmluvy o pristúpení
uzatvorené na jej základe. Zánik tejto Dohody, či už uplynutím doby dohodnutej v bode 9.1 alebo
pred jej uplynutím, sa nedotýka platnosti a účinnosti tých ustanovení tejto Dohody, ktoré
s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov
vyplývajúcich z tejto Dohody (najmä ustanovenia o zmluvných pokutách a vrátení osobitnej zľavy
podľa bodu 3.7).
9.11 V prípade zániku tejto Dohody, či už uplynutím doby dohodnutej v bode 9.1 alebo pred jej
uplynutím, je Poskytovateľ povinný po nevyhnutnú dobu poskytovať Objednávateľovi a novému
operátorovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom prenesenia všetkých telefónnych čísiel SIM
kariet registrovaných na Objednávateľa na nového operátora. Až do úplného ukončenia prenosu
všetkých telefónnych čísiel na nového operátora je Poskytovateľ povinný poskytovať
Objednávateľovi Služby na základe tejto Dohody za tých istých podmienok ako boli dohodnuté
v tejto Dohode a Objednávateľ je povinný sa poskytované Služby platiť Poskytovateľovi odmenu
v zmysle čl. 5 tejto Dohody. Do 30 dní po ukončení poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa
Objednávateľovi v zmysle predchádzajúcej vety sú zmluvné strany povinné vykonať vzájomné
finančné vysporiadanie.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
10.1 Dohoda je uzavretá a vykladá sa v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
10.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa www.sala.sk v súlade
s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a so
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu
mať vplyv na plnenie tejto Dohody.
10.4 Zmeny a/alebo dodatky k Dohode musia byť vykonané v súlade s platnou legislatívou v písomnej
forme a podpísané zmluvnými stranami.
10.5 Dohoda, vrátane všetkých dokumentov, ktoré sa v nej spomínajú, predstavuje kompletnú
dohodu medzi zmluvnými stranami v súvislosti s predmetom Dohody.
10.6 Dohoda je vyhotovená v 6 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za
originál. Objednávateľ dostane štyri rovnopisy a Poskytovateľ dva rovnopisy.
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10.7 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť túto Dohodu ako celok alebo akúkoľvek jej
časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
10.8 Zmluvné strany nie sú oprávnené na prevod svojich práv a povinností, ktoré z tejto Dohody
vyplývajú, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom tejto Dohody nakladať, zmluvné
prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej forme, na znak čoho túto Dohodu podpísali.
10.10 Neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody tvoria tieto prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5

Všeobecné obchodné podmienky a Cenník služieb Poskytovateľa podľa výsledkov
verejného obstarávania
Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu Objednávateľa
Popis služby VPS
Manuál pre administráciu služby VPS prostredníctvom Internetu
Zmluva o pristúpení – vzor

V Šali dňa ..............................

V ....................dňa..........................
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Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

..............................................
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta Šaľa

........................................................
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VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 8 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na poskytnutie služby
s názvom „Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora“.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981-4
Fax:
031/7706021
Kontaktná osoba
vo veciach technických: Mgr. Martin Fabián, referát informatiky
Kontaktná osoba
vo veciach podmienok
verejného obstarávania: Mgr. Margita Simighová, referát právny a verejného obstarávania
e-mail:

faby@sala.sk

simighova@sala.sk

2.

Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa.

3.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Variantné riešenie:
Nie.

5.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
24 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody.

6.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexných, bezpečných, mobilných
komunikačných služieb operátorom (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile,
internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení a ďalšie
služby) prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPS) mobilného operátora.
Predpokladaná hodnota zákazky: 35.000,00 eur bez DPH.
Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný kód CPV:
64200000-8 – Telekomunikačné služby.
Dodatočné kódy CPV:
64212000-5 – Mobilné telefónne služby
64212100-6 – Služby krátkych textových správ (SMS)
64212300-8 – Služby multimediálnych správ (MMS)
72400000-4 – Internetové služby
32250000-0 – Mobilné telefóny
30213200-7 – Tabletový počítač.

7.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení poskytovať službu na predmet obstarávania – stačí
fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname podnikateľov s uvedením registračného
čísla.

8.

Lehota na predkladanie ponúk:
a) 07/05/2019 Čas 10:00 h
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí
obsahovať:
• adresu verejného obstarávateľa,
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“
• heslo súťaže: „Mobilné telekomunikačné služby Šaľa“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.

9.

Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 07/05/2019 Čas: 10:30 h.
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie.

10. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Platby sa budú realizovať podľa
zmluvných podmienok uvedených v rámcovej dohode.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH.
12. Ďalšie informácie:
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie Svätej
Trojice č. 7, 927 15 Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 8. Obálka musí byť
uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu s označením: „zákazka s nízkou
hodnotou – neotvárať“ a s heslom: „Mobilné telekomunikačné služby Šaľa“.
12.3 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby cena bola v ponuke stanovená v štruktúre: názov
položky, cena spolu bez DPH, výška DPH, cena spolu s DPH. Ak je uchádzač platcom DPH bude
cena predmetu obstarávania uvedená vrátane DPH ako celková cena, ak uchádzač nie je
platcom DPH bude cena predmetu obstarávania uvedená ako celková cena. Súčasne na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.

12.4 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
• Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy
• Návrh na plnenie kritérií
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov
• Uchádzačom podpísanú rámcovú dohodu aj s prílohami.
12.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

V Šali dňa 24. 04. 2019

Ing. Jana Nitrayová
prednostka
Mestského úradu v Šali
na základe Poverenia zo dňa 18. 04. 2019
Prílohy:
• Návrh na plnenie kritérií
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov
• Rámcová dohoda

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Predmet zákazky: Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
Základné údaje uchádzača:
Názov, obchodné meno uchádzača:

_________________________________

Sídlo uchádzača:

__________________________________

IČO uchádzača:

__________________________________
áno – nie 1 (neplatný údaj prečiarknuť)

Mikropodnik, malý alebo stredný podnik:
Kritérium na hodnotenie ponúk
Celková cena za predmet zákazky

č. pol.

Návrh uchádzača
Cena v EUR bez
DPH

Popis kritéria

DPH 20 % v
EUR

Merná
jednotka
(MJ)

Počet
MJ za
mesiac

1

Mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú
do VPS + mesačný poplatok Hlasový
program 1

1 SIM

5

2

Mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú
do VPS + mesačný poplatok Hlasový
program 2

1 SIM

14

3

Mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú
do VPS + mesačný poplatok Hlasový
program 3

1 SIM

14

4

Mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú
do VPS + mesačný poplatok Hlasový
program 4

1 SIM

12

5

Mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú
do VPS + mesačný poplatok Hlasový
program 5

1 SIM

1

1 SIM

5

1 SIM

2

1 SIM

50

1 SIM

3

6
7
8
9

Mesačný poplatok za Dátový program 1
Mesačný poplatok za Dátový program 2
Mesačný poplatok za Dátový program 3
Mesačný poplatok za Dátový program 4

Cena v EUR s
DPH

Celková
Jednotková
cena v €
cena v €
bez DPH za
bez DPH
mesiac

Cena za štandardný mesiac plnenia predmetu zákazky v € bez DPH
1

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb s ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná
súvaha neprekačuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná
súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako
250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43
miliónov EUR.

Platca DPH:
áno – nie (neplatný údaj prečiarknuť)
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii
a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky a požadovaným náležitostiam
uvedeným v súťažných podkladoch.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie
do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny
sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
V _______________ dňa ____________________
_____________________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
(podľa zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
Názov predmetu zákazky: Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora

Titul:

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

Meno a priezvisko:

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

Narodený/á.:

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

Adresa trvalého pobytu:

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

Dole podpísaný/á ................................................................. udeľujem týmto súhlas so spracúvaním
mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) mestu Šaľa
ako verejnému obstarávateľovi v rámci zadávania zákazky na predmet obstarávania: „Poskytovanie
telekomunikačných služieb mobilného operátora“
Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek
písomne odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018
Z. z.

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

.........................................
meno, priezvisko a podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača
v záväzkových vzťahoch

