
Druh zákazky: služba

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Úradný názov: Mesto Pezinok IČO: 00305022

Poštová adresa: Radničné námestie 7, Pezinok PSČ: 902 14

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Igor Hianik, primátor

Kontaktná osoba: Michaela Slimáková, tel. 033/6901209, email: michaela.slimakova@msupezinok.sk

2. Predmet zákazky:

 "Hlasové a dátové služby mobilného operátora, notifikácia alarmu" 

- zabezpečenie v rámci verejnej telefónnej siete GSM/UMTS/3G/4G

Zapezpečenie hlasových a dátových služieb pre 3 varianty programu:

Hlasové služby 

SR/EÚ

SMS/MMS 

SR/EÚ
Dáta SR/EÚ

Počet 

programov

Cena programu/    

za 1 mesiac

1. neobmedzene neobmedzene 0,5 - 1 GB 11

2. neobmedzene neobmedzene 7 - 15 GB 3

3. neobmedzene neobmedzene 20 - 30 GB 1

* v prípade niektorých čísiel k programom pôjde o prenos už jestvujúceho čísla

Zapezpečenie dátových služieb LTE (tzv. mobilný internet) pre 1 variantu programu:

Hlasové služby 

SR/EÚ

SMS/MMS 

SR/EÚ
Dáta SR/EÚ

Počet 

programov

Cena programu/    

za 1 mesiac

4. - - neobmedzene 2

* verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo službu využiť len v prípade potreby,

   na základe dodatočnej objednávky/dodatku k zmluve

Notifikácia alarmu - zasielanie notifikácií v prípade alarmu v objekte

Počet 

programov

Cena za 1 sekundu 

hovoru

5. 2

3. Všeobecné podmienky zákazky:

  1. poskytnúť službu bez viazanosti (možnosť kedykoľvek ukončiť, príp. prejsť na iný program)

  2. možnosť kedykoľvek navýšiť počet programov za rovnakých zmluvných podmienok

  3. možnosť prenosu už jestvujúcich čísiel obstarávataľa u iného operátora, bez poplatku po ukončení 

viazanosti a zriadenie služby za rovnakých zmluvných podmienok

  4. úroveň pokrytia sieťou mobilných hlasových služieb - minimálne 95% územia SR

  5. úroveň pokrytia sieťou mobilných dátových služieb - minimálne 85% územia SR

  6. vyčlenenie samostatného manažéra pre starostlivosť o klienta (account manager)

4. Lehota na predkladanie ponuky, jej forma a dátum vyhodnotenia ponuky

Lehota na predkladanie ponúk: do 15.3.2019 do 11,00 hod.

sekundová tarifikácia; od prvej sekundy

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Výzva na predkladanie ponúk 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č.343/2015 Z.z. 

Hlasové služby SR



Forma predkladania ponuky:

 - elektronicky na emailovú adresu:  michaela.slimakova@msupezinok.sk

Ponuka musí obsahovať:

a) identifikačné údaje uchádzača

b) vyplnenú ponuku jednotlivých položiek 1 - 5; sumu uviesť s DPH

c) čestné prehlásenie uchádzača, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet 

    obstarávania sú úplné a pravdivé ako aj to, že rozumel a súhlasí so všeobecnými 

    podmienkami a ostatnými požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky

Výsledok z vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom doručený do 22.3.2019.

5. Kritérium na vyhodnotenie ponuky

Najnižšia cena za kompletnú zákazku celkom.Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude 

najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

6. Dopĺňajúce informácie

a) verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti,

za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

b) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. nezrealizovať 

objednávku s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia

výzvy nemohol predpokladať, alebo ak nastanú okolnosti v zmysle § 57 zákona.

7. Hlavné podmienky financovania

Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, bez

poskytnutia zálohovej platby.

8. Dátum vyhotovenia a uverejnenia výzvy na predkladania ponúk

V Pezinku, 8.3.2019

Kontakt:

Organizačný útvar MsÚ v Pezinku,  Referát správy majetku, III. poschodie, č. dv. 56c, 

e-mail: michaela.slimakova@msupezinok.sk; tel.: 033/6901 209

08.03.2019

Organizačný útvar Msú v Pezinku

referent správy majetku

Michaela Slimáková


