
Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

-1- 

  Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26 

 
Podlimitná zákazka 

 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

(ďalej len „SP“) 

 

PREDMET ZÁKAZKY: 

 

Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby voľby prezidenta SR v 
roku 2014 

 
Súlad SP so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje: 
 

Časť SP Meno zodpovednej 
osoby 

Podpis Dátum 

Časť A: Pokyny na 
vypracovanie ponuky 

Ing. Pavol Kvarda 
 
v. r. 

 
13. 1. 2014 

Časť B: Opis predmetu 
zákazky 

Časť D: Kritériá 

Ing. Csaba Tárczy 
 
v. r. 

 
13. 1. 2014 

Časť C: Obchodné 
podmienky 

Ing. Csaba Tárczy 
 
v. r. 

 
13. 1. 2014 

 
 
 
Predsedníčka úradu schvaľuje SP: 
 
V Bratislave, dňa:     13. 1. 2014                                     PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., v. r.  
                                        ................................................... 

 
 

Bratislava, január 2014 
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ČASŤ A 
POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 

 

I. Všeobecné informácie  
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Pri realizácii 

tejto zákazky postupuje podľa pokynov uvedených na internetovej stránke Úradu pre verejné 

obstarávanie http://www.evo.gov.sk cez portál elektronického verejného obstarávania (ďalej len 

„EVO“) s publikovanými zákazkami. Číslo zákazky v EVO je 30.01. 

Systém EVO využíva na komunikáciu s používateľmi (ako zo strany verejného obstarávateľa tak 
aj zo strany záujemcov/uchádzačov) počítačovú sieť Internet a jej technologické prostriedky. To 
znamená, že na jeho spustenie je potrebné mať na pracovnej stanici s prístupom na Internet 
nainštalovaný internetový prehliadač.  

Potrebné technické vybavenie:  

• Počítač s operačným systémom Windows (98, 2000, ME, XP).  

• Pripojenie na Internet.  

• Internetový prehliadač MS Internet Explorer ver.6.x. Internetový prehliadač musí podporovať 
128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom.  

• Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (linka: 
Java).  
• V internetovom prehliadači nastavený jazyk "Slovenčina".  
• Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzia pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov a ponúk 
(linka: Adobe Acrobat).  
 
Upozornenie  

Rýchlosť a výkon systému EVO môže byť obmedzená, ak sa používateľ systému EVO pripája 

do internetu prostredníctvom pripojenia, ktoré má nízku rýchlosť (napr. ADSL, DSL, dial-up). 

 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov organizácie: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Adresa organizácie: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26  
Krajina: Slovenská republika 
 
Internetová adresa organizácie (URL): www.susr.sk 
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Kvarda 
Telefón: +421 2 50236223 
Fax: +421 2 50236715 
E-mail: verejne.obstaravanie@statistics.sk 
 
 

http://www.evo.gov.sk/
mailto:verejne.obstaravanie@statistics.sk
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2 PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Názov predmetu zákazky: 

Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby voľby prezidenta SR v roku 
2014  

2.2 Stručný opis predmetu zákazky 
 

Predmetom zákazky je poskytovanie služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete vrátane 

prenájmu CE smerovačov a telefónnych aparátov pre lokality Štatistického úradu SR pre 

potreby voľby prezidenta SR v roku 2014.  

1. Zriadenie a prevádzkovanie WAN siete pre prepojenie lokalít odborných sumarizačných 
útvarov  (OSÚ) do siete ŠÚ SR technológiou MPLS VPN (Multi-Protocol Label Switching  
pre vytvorenie  virtuálnej privátnej siete - virtual private network)  s definovanou kvalitou 
služby: 

a) symetrické pripojenie centrály(20Mb/s) a záložnej centrály (10Mb/s) , 
b) asymetrické pripojenie (5120/1024 kbit/s)  OSÚ – 50x. 
 

2. Zriadenie a prevádzkovanie hlasových služieb pre pripojenie OSÚ do verejnej telefónnej 
siete (VTS): - pripojenie OSÚ –50x. 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií je 
v Časti B - Opis predmetu zákazky, týchto SP. 

2.4 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka zákazky (CPV):  
 

64200000-8 – telekomunikačné služby 

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

3.1 Uchádzač predloží  ponuku na celý predmet zákazky. 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. 

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude zaradené do vyhodnotenia 
a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

5 MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Štatistický úrad SR v Bratislave na Miletičovej ul. 3, 824 67 Bratislava. 

5.2 Štatistický úrad SR v Bratislave na Hanulovej ul. 5.   

5.3 Odborné sumarizačné útvary (ďalej len „OSÚ“) zriadené pre potreby voľby prezidenta SR 
v roku 2014 sú uvedené  v časti B – Opis predmetu zákazky týchto SP. 
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5.4 Termíny realizácie jednotlivých súčastí predmetu zákazky sú uvedené v časti B - Opis 
predmetu zákazky  týchto SP.  

6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

6.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného obstarávateľa.  

6.2 Verejný obstarávateľ umožní čiastkovú fakturáciu. Splatnosť čiastkových faktúr  bude 
minimálne 30 dní od ich doručenia. 

6.3 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

7 DRUH ZÁKAZKY A ZMLUVY 

7.1 Zákazka v zmysle § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní na poskytnutie služby. 

7.2 Zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení  zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v  znení neskorších predpisov, § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a  podľa § 663 a nasl. Občianskeho 
zákonníka na dobu určitú, a to do 31. 3. 2014. 

7.3 Uchádzač predloží návrh zmluvy podľa podmienok uvedených v časti D - Obchodné 
podmienky realizácie predmetu zákazky týchto SP doplnený o časti ktoré sú v týchto SP 
vyznačené. 

7.4 Vymedzenie základných zmluvných podmienok na realizáciu predmetu zákazky je v časti D 
– Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky, týchto SP. 

7.5 Zmluva bude uzavretá plne v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou úspešného 
uchádzača. 

8 LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 

8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 29. 02. 2014.  

8.2 Lehota viazanosti ponúk môže byť verejným obstarávateľom predĺžená v prípade uplatnenia 
revíznych postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznámi 
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou 
ponukou viazaní do uplynutia oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 

 

II.  Komunikácia a vysvetľovanie 
 

9    KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

9.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať 
písomne v slovenskom jazyku, a to z dôvodu zabezpečenia úplnosti, obsahu údajov 
v dokumentoch a transparentnosti priebehu podlimitnej zákazky.   
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9.2 9.2 Komunikácia bude uskutočňovaná systémom EVO, prípadne prostredníctvom pošty, 
faxom, elektronickými prostriedkami (e-mailom, na e-mailovú adresu poverenej osoby za 
uchádzača), alebo ich kombináciou.  

10    VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

10.1 V prípade nejasností, potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, 
vo výzve na predloženie ponúk, alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek 
zo záujemcov/uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom systému EVO.  

10.2 Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie údajov sa považuje žiadosť doručená 
systémom EVO najneskôr do 24. 01. 2014 do 12:00 h. V žiadosti musí byť zrejmá 
identifikácia záujemcu (napr. obchodný názov, sídlo a adresa, príp. e-mailová adresa 
a kontaktná osoba). 

10.3 Odpoveď na každú žiadosť o vysvetlenie údajov zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný 
obstarávateľ oznámi systémom EVO bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od 
doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom.   

10.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže, s uplatnením princípov verejného 
obstarávania a postupom súladným so zákonom o verejnom obstarávaní, doplniť 
informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi systémom EVO 
súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk. 

11    OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

11.1 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky nie je potrebná. 

 

III. Príprava ponuky 

 

12 VYHOTOVENIE PONUKY 

12.1 Ponuka sa v tomto zadávaní zákazky nepredkladá systémom EVO, ale doručí v lehote na 
predkladanie ponúk  v listinnej podobe na adresu podľa bodu 20.1. 

12.2 Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe, písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená čitateľným nezmazateľným 
atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením 
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

12.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka predložená uchádzačom bola spracovaná 
v minimálnom rozsahu a forme presne podľa pokynov uvedených v týchto SP. 

12.4 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky predkladané listy ponuky tvorili jeden pevne 
spojený nerozoberateľný celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba 
doplnená špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená 
pečiatkou uchádzača, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je 
zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača. Verejný obstarávateľ 
odporúča, aby každý list bol očíslovaný. 



Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

-6- 

12.5 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované  vo výzve na 
predkladanie ponúk a týchto SP, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie. 

13    JAZYK PONUKY 

13.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom 
jazyku (prípustný je český jazyk). 

13.2 Ak bude ponuka obsahovať doklad, resp. písomnosť v jazyku inom ako v slovenskom, 
alebo českom, verejný obstarávateľ požaduje priložiť v ponuke k tomuto dokladu, resp. 
písomnosti aj jej preklad do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielu medzi 
obsahom dokladu, resp. písomnosti predloženej v jazyku inom ako v slovenskom, alebo 
českom a jeho prekladom v jazyku slovenskom, verejný obstarávateľ bude prihliadať, resp. 
posudzovať preklad takéhoto dokladu, resp. písomnosti do jazyka slovenského.  

13.3 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad takýchto dokladov do slovenského 
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za realizovanie predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách. 

14.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

14.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, 
v ktorej uchádzač zohľadní predmet zákazky opísaný v časti B - Opis predmetu zákazky 
týchto SP.   

14.4 Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženej kalkulácie ceny uvedie 
jednotkovú cenu. Do príslušnej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou 
bezprostredne súvisia. Navrhované ceny uchádzač uvedie v kalkulácii ceny v tabuľkovej 
podobe podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 časti C týchto SP. 

14.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní v ponuke. 

 

15 OBSAH PONUKY 

15.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka predložená uchádzačom obsahovala: 

15.1.1 názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a funkciu 
štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, faxové číslo, meno 
a priezvisko kontaktnej osoby, jej  telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu 
(v prípade skupiny dodávateľov je potrebné uviesť uvedené údaje o každom 
členovi tejto skupiny), 



Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

-7- 

15.1.2 zoznam všetkých dokumentov, ktoré obsahuje ponuka s uvedením počtu listov 
alebo príloh. Zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci 
za člena skupiny, 

15.1.3 doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených vo 
výzve na predkladanie ponúk,  

15.1.4 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov uvedených 
v ponuke. Vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci 
za člena skupiny, 

15.1.5 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným 
obstarávateľom stanovenými pre predmetnú podlimitnú zákazku. Vyhlásenie 
musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny 
alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny, 

15.1.6 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, 
podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich 
ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov 
takú právnu formu z ktorej bude vyplývať najmä skutočnosť, že členovia tejto 
skupiny dodávateľov ručia za plnenie predmetu zákazky/plnenie zmluvného 
vzťahu spoločne a nerozdielne, 

15.1.7 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, 
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých 
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou 
oprávnenou konať v danej veci za každého člena skupiny, 

15.1.8 opis návrhu riešenia (prostriedkov, metód a technického vybavenia), 
prostredníctvom ktorého bude uchádzač realizovať predmet zákazky/zmluvy, 
podľa časti B – Opis predmetu zákazky. V tomto návrhu verejný obstarávateľ 
vyžaduje, aby uchádzač presne určil a popísal ponúkaný predmet zákazky, 
vrátane stanovenia kalkulácie ceny za jednotlivé parciálne časti (príloha č. 1 časti 
C súťažných podkladov),  

15.1.9 vyhlásenie uchádzača, že disponuje callcentrom s nepretržitou prevádzkou  
a možnosťou telefonického nahlásenia poruchy prevádzky služby zo strany 
verejného obstarávateľa. Uchádzač uvedie popis tohto callcentra s uvedením 
kontaktného telefónneho čísla pre účely kontroly funkčnosti callcentra, 

15.1.10 vyhlásenie uchádzača, že je schopný odstrániť technické problémy pri 
poskytovaní predmetu zákazky do dvoch hodín od ich nahlásenia callcentru na 
celom území Slovenskej republiky. Uchádzač zároveň preukáže, že v každom 
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krajskom meste Slovenskej republiky disponuje, resp. bude pre účely plnenia 
zmluvy disponovať, servisným strediskom. Alternatívne môže uchádzač 
preukázať splnenie tejto podmienky aj iným relevantným spôsobom. Verejný 
obstarávateľ požaduje uviesť adresu a telefonický kontakt na každé servisné 
stredisko pre účely kontroly existencie strediska, 

15.1.11 návrh zmluvy vyhotovený v súlade s obchodnými podmienkami podľa časti C  -
Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky týchto SP a ponukou 
uchádzača. Návrh zmluvy musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene 
uchádzača, 

15.1.12 návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 
vyhodnotenie ponúk. Uchádzač vyplní a predloží návrh na plnenie kritéria podľa 
prílohy č. 1 časti C – Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
týchto SP (spolu s vyplnenou tabuľkou Kalkulácia za celý predmet zákazky), 

15.1.13 kópiu ponuky v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vyhotovenú podľa 
bodu 17.2 týchto SP. 

16 NÁKLADY NA PONUKU 

16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

16.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí viazanosti ponúk 
uchádzačom nevracajú. Tieto zostávajú ako súčasť dokumentácie k predmetnej 
podlimitnej zákazke. 

 

IV. Predkladanie ponuky 

17 PREDLOŽENIE PONUKY 
 

17.1  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

17.2 Uchádzač predloží ponuku v 1 origináli a v 1 kópii v elektronickej podobe na 
pamäťovom médiu v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky 
s uvedením náležitostí podľa bodu 20 týchto SP. Kópia ponuky na pamäťovom médiu 
bude po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom zverejnená v Centrálnom registri 
dokumentov verejného obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie 
v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky doklady a dokumenty v kópii 
na  pamäťovom médiu požaduje verejný obstarávateľ predložiť v súlade s usmernením 
k zasielaniu dokumentácie z verejného obstarávania, ktoré je zverejnené na webovej 
stránke Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.gov.sk). Ak ponuka obsahuje dôverné 

http://www.uvo.gov.sk/
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informácie, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby tieto údaje v kópii ponuky na 
pamäťovom médiu odstránili v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak 
ide v ponuke o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, 
predkladajú sa v elektronickej podobe na pamäťovom médiu s uvedením mena a 
priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu 
týchto osôb a odtlačku pečiatky (§ 18 zákona o verejnom obstarávaní). 

17.3 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

17.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

18 DOPLNENIE, ZMENA ALEBO ODVOLANIE PONUKY UCHÁDZAČOM 

18.1 Uchádzač môže svoju predloženú ponuku doplniť alebo zmeniť alebo odvolať do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk, a to na základe písomnej žiadosti v listinnej podobe 
podpísanej osobou oprávnenou konať v mene uchádzača doručenej verejnému 
obstarávateľovi. 

18.2 Odvolanie už predloženej ponuky nemá vplyv na právo uchádzača predložiť novú ponuku 
v lehote predkladania ponúk. 

19  OZNAČENIE OBÁLKY S PONUKOU 

19.1 Obálky/obaly ponuky musia byť uzatvorené, prípadne zabezpečené proti nežiaducemu 
otvoreniu.   

19.2 Na obálkach/obaloch ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  

19.2.1 adresa verejného obstarávateľa, 

19.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) 
a na: 

19.2.3  označenie – „PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – WAN pre voľbu prezidenta SR v roku 
2014 – neotvárať“, 

20 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 

20.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 
Názov: Štatistický úrad SR 
Obec (mesto): Bratislava 26   PSČ: 824 67  
Ulica: Miletičova  3 
Poschodie: 8    Číslo miestnosti: 807 
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Kvarda  
telefón: 02/50236223,  
fax: 02/50236715  
e-mail: verejne.obstaravanie@statistics.sk 
 

20.2 Ponuky doručené osobne sa prijímajú v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 12:00 h.  

20.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 3. 02.  2014  o 10.00 h. 

mailto:verejne.obstaravanie@statistics.sk
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20.4 Ponuka, ktorá bude verejnému obstarávateľovi doručená po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk, bude neotvorená, vrátená subjektu, ktorý ju verejnému 
obstarávateľovi doručil. 

. 

V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

21 OTVÁRANIE PONÚK 

21.1 Otváranie ponúk  sa uskutoční na adrese: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67  
Bratislava 26, 8. posch. číslo dverí 849.  

21.2 Otváranie ponúk sa uskutoční 3. 02. 2014  o 11:00 h. 

21.3 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na 
otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok 
s ponukami preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený 
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na 
zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. 

21.4 Pred otvorením ponúk sa za účasti všetkých zúčastnených osôb oprávnených zúčastniť sa 
na otváraní ponúk overí neporušenosť ponúk. 

21.5 Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným zverejnia obchodné 
mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, 
ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. 
Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. 

21.6 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude 
najneskôr do piatich dní zaslaná zápisnica z otvárania ponúk obsahujúca všetky náležitosti 
podľa § 100 ods. 6 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

22 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

22.1 Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade 
s § 33 zákona o verejnom obstarávaní a výzvou na predkladanie ponúk. 

23 VYHODNOCOVANIE PONÚK  

23.1 Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať podľa § 42 zákona 
o verejnom obstarávaní a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa 
§ 35 a pravidiel ich uplatnenia uvedených v časti C týchto SP. 

24.1 V prípade rovnosti najnižšej ceny za celý predmet zákazky v eurách s DPH rozhodne 
o poradí najnižšia celková cena v eurách s DPH za zriadenie a prevádzkovanie MPLS 
VPN - asymetrické pripojenie (5120/1024 kbit/s)  OSÚ. 
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VI. Prijatie ponuky 

25 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY 

25.1 Po vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 44 primerane.  

25.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá.  

25.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel, dôvody neprijatia 
jeho ponuky a identifikáciu úspešného uchádzača. 

 

26 PRÁVNA FORMA, KTORÚ MÁ VYTVORIŤ SKUPINA DODÁVATEĽOV, S KTOROU SA UZATVORÍ ZMLUVA 

26.1 Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky. V prípade, ak 
sa úspešným uchádzačom stane uchádzač, ktorý je skupinou dodávateľov, verejný 
obstarávateľ požaduje, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili určitú právnu formu 
z ktorej musí vyplývať najmä skutočnosť, akým spôsobom budú konať navonok voči tretím 
osobám/byť účastníkom zmluvného vzťahu a že ručia za plnenie predmetu 
zákazky/plnenie zmluvného vzťahu spoločne a nerozdielne. 

26.2 Z tejto právnej formy musí vyplývať informácia o tom, kto z členov skupiny dodávateľov 
zabezpečí, ktorú časť alebo časti predmetu zákazky.  

26.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol obsah tejto vytvorenej právnej formy zakotvený 
v písomnej forme – listinnej podobe, pričom úspešný uchádzač, ak je skupinou 
dodávateľov, je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi jedno originálne vyhotovenie 
tejto listiny podpísanej oprávnenými zástupcami dotknutých členov skupiny dodávateľov, 
a to najneskôr pred podpisom zmluvy.  

27    UZAVRETIE ZMLUVY 

27.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. 

27.2 Uzavretá zmluva bude plne v súlade s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom. 

27.3 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa § 45 ods. 9 zákona 
o verejnom obstarávaní, uzatvorí verejný obstarávateľ zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil druhý v poradí a v prípade, že aj druhý uchádzač v poradí odmietne uzavrieť 
zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 
uzavretie zmluvy podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní uzatvorí verejný 
obstarávateľ zmluvu s tretím uchádzačom v poradí.  

27.4 Verejný obstarávateľ nepoužije ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača. 
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28    ĎALŠIE INFORMÁCIE 

28.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
upraviť lokality OSÚ na základe rozhodnutí tretích strán, pričom pri výpočte celkovej ceny 
sa uplatnia jednotkové ceny uvedené v ponuke úspešného uchádzača pre dané položky. 
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ČASŤ B 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDMET ZÁKAZKY: 

 

Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby voľby prezidenta 
SR v roku 2014 

 

PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 
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Predmetom zákazky je poskytovanie služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre lokality 

Štatistického úradu SR pre potreby voľby prezidenta SR v roku 2014.  

Zákazka pozostáva s nasledovných častí: 

- Zriadenie MPLS VPN siete 
- Zriadenie pripojenia lokalít do VTS 
- Prenájom koncových zariadení 
- Prevádzkovanie a poskytovanie služby  
 

Typy lokalít: centrála – 1x, záložná centrála – 1x, OSÚ –50x 

Miesto poskytovania služby:  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zriadenie MPLS VPN siete bolo zabezpečené 
v nasledovných lokalitách:  
a) centrála – Miletičova 3 Bratislava, 3 poschodie  

b) záložná centrála - na Hanulovej 5/A, Bratislava  

c) OSÚ zriadené pre potreby voľby prezidenta v roku 2014  v lokalitách Okresných úradov a 1x 
testovacie OSÚ v lokalite pracoviska ŠÚ SR v Bratislave:  

 

Lokality OSÚ a ich 
poradie  

Adresa 

1 OÚ, Staromestská 6, Bratislava  

2 OÚ, Záhorácka 2942/60A, Malacky 

3 OÚ, M.R.Štefánika 10, Pezinok 

4 OÚ, Hurbanova 21, Senec 

5 OÚ, Kollárova 8, Trnava 

6 OÚ, Alžbetínske námestie 1194/1, Dunajská Streda 

7 OÚ, Nová Doba 1408/31, Galanta 

8 OÚ, Krajinská cesta 5053/13, Piešťany 

9 OÚ, Vajanského 17, Senica 

10 OÚ, Hviezdoslavova 3, Trenčín 

11 OÚ, Námestie Ľ. Štúra 7/7, Bánovce nad Bebravou 

12 OÚ, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom 

13 OÚ, Centrum 1/1, Považská Bystrica 

14 OÚ, Medzibriežkova 2, Prievidza 

15 OÚ, Štefánikova trieda 69, Nitra 

16 OÚ, Námestie M.R.Štefánika 10, Komárno 

17 OÚ, Ul.  Ľ. Štúra 53, Levice 

18 OÚ, Podzámska 25, Nové Zámky 
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19 OÚ, Hlavná 2/1, Šaľa 

20 OÚ, Námestie Ľ.Štúra 1738, Topoľčany 

21 OÚ, Janka Kráľa 4, Žilina 

22 OÚ, Palárikova 91, Čadca 

23 OÚ, Námestie Slobody 1, Dolný Kubín 

24 OÚ, Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš 

25 OÚ, Námestie S.H.Vajanského 1, Martin 

26 OÚ, Miestneho priemyslu 571, Námestovo 

27 OÚ, Dončova 11, Ružomberok 

28 OÚ, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Banská Bystrica 

29 OÚ, Námestie M.R.Štefánika 40, Brezno 

30 OÚ, Námestie republiky 26, Lučenec 

31 OÚ, M.Tompu 2, Rimavská Sobota 

32 OÚ, Nám. A.H.Škultétyho 11, Veľký Krtíš 

33 OÚ, Námestie SNP 35, Zvolen 

34 OÚ, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom 

35 OÚ, Námestie mieru 3, Prešov 

36 OÚ, Dlhý rad 16, Bardejov 

37 OÚ, Kukorelliho 1, Humenné 

38 OÚ, Dr. Alexandra 61, Kežmarok 

39 OÚ, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad 

40 OÚ, Námestie generála Štefánika 1, Stará Ľubovňa 

41 OÚ, Hlavná 26, Stropkov  

42 OÚ, Sovietskych hrdinov 102, Svidník 

43 OÚ, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou 

44 OÚ, Komenského 52, Košice 

45 OÚ, Hroncova 13, Košice - okolie 

46 OÚ, Námestie slobody 1, Michalovce 

47 OÚ, Špitálska 3, Rožňava 

48 OÚ, Štefánikovo námestie  5, Spišská Nová Ves 

49 OÚ, M.R.Štefánika 1161/184, Trebišov 

50 ŠÚ SR pracovisko kraja, Hanulova 5/c, Bratislava 

 

Doba poskytovania služby:  

 
Do 9. 3. 2014 musia byť zriadené a poskytované služby MPLS VPN vrátane koncových 
zariadení vo  všetkých lokalitách. 
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1. Dátové komunikačné služby, popis služby: 
 

Verejný obstarávateľ požaduje dátové pripojenie centrály a dátové pripojenie všetkých OSÚ 

verejného obstarávateľa do uzavretej MPLS VPN siete L3 úrovne. MPLS VPN sieť L3 úrovne 

poskytne prepojenie všetkých prevádzok v nej pripojených. Dátová komunikácia musí byť 

oddelená od verejného Internetu. 

1.1. Koncový bod - centrála( počet 1) a záložná centrála (počet 1) 

Dátové symetrické pripojenie na centrále  s rýchlosťou 20 Mbit/s a záložnej centrále s rýchlosťou 

10 Mbit/s pre VPN na L3 úrovni (určených na internú dátovú prevádzku). Realizácia VPN musí 

byť technológia MPLS. Požaduje sa podpora QoS, minimálne 4 rôzne triedy (Best effort, 

business data, video, voice). Vyžaduje sa dodržiavanie a garancia parametrov v každej triede. 

Symetrické prístupy k MPLS VPN musia byť s garantovanou rýchlosťou. 

Základná konfigurácia bude pozostávať z nasledovných komponentov: 

 CE smerovač s rozhraním Ethernet / FastEthernet – odovzdávacie rozhranie WAN siete, 

 prístupový okruh pre pripojenie k IP/MPLS sieti, 

 Požadujeme poskytnúť v lokalitách centrály a záložnej centrály okrem CE routrov aj CPE 
routre, ktoré budú v správe verejného obstarávateľa. V prípade hardvérovej poruchy 
zabezpečí poskytovateľ výmenu zariadenia v zmysle požadovaných parametrov.  

 

Verejný obstarávateľ požaduje Quality of Service (QoS) v MPLS - súbor merateľných veličín, 

ktoré garantujú kvalitu prenosu dát, a to vytvorením nasledujúcich tried služby, tzv. Class of 

Service (CoS): 

 „Best Effort“ - základná trieda bez prioritizácie, 

 „Business“ - trieda vhodná pre aplikácie citlivé na stratu paketov (SAP, databázové aplikácie, 
CRM aplikácie, ...), 

 „Streaming“ - malé oneskorenie a variačný rozptyl paketov (streamované video, 
videokonferencie, e-learning, ...), 

 „Voice“ - garancia oneskorenia paketov, variačného rozpätia a straty paketov, 
optimalizovaná pre prenos hlasu. 

 

Garancie kvalitatívnych (prevádzkových) parametrov (len pre službu MPLS VPN, symetrické 
prístupy): 

Parameter 
CoS 

Best Effort Business Streaming * Voice ** 

Packet Loss (PCL) Not 0,5% 0,5% 0,5% 
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Delay (OWD, RTD) 
Guaranteed Not 

Guaranteed 
110/250 ms 75/180 ms 

Jitter 
Not 

Guaranteed 
150 ms 25 ms 

 Parametre platia pre 95% garantovaného (sledovaného) času. 

 * pri veľkosti paketu 1024 bajtov s 90% využitím pásma vyhradeného pre tento CoS 

 ** pri veľkosti paketu 64 bajtov s 90% využitím pásma vyhradeného pre tento CoS 

 

Ďalšie náležitosti dátových služieb pre centrálu a záložnú centrálu: 

- detailný popis technického riešenia a použitej technológie na strane poskytovateľa, 
- cieľová dostupnosť služby je 99,99%. Dostupnosť služby je počítaná na 30 dňovej mesačnej 

báze ako podiel rozdielu celkového času poskytovania služby a celkového času 
nedostupnosti služby s celkovým časom poskytovania služby, 

- mimo prípadov vyššej moci bude maximálna doba opravy poruchy do 2 hodín od nahlásenia 
poruchy. Plánovaná údržba je max.1 hodina mesačne bez prerušenia prevádzky. Plánované 
údržby zverejní poskytovateľ minimálne 3 dni vopred. 

  

1.2 Koncový bod  - OSÚ verejného obstarávateľa zriadené pre potreby voľby prezidenta 
SR v roku  2014 
 

Dátové asymetrické pripojenie s rýchlosťou 5120/1024 kbit/s do MPLS VPN na L3 úrovni 

(určených na internú dátovú prevádzku). Realizácia VPN musí byť technológia MPLS. 

Asymetrické prístupy k MPLS VPN musia byť s garantovanou rýchlosťou. 

Základná konfigurácia bude pozostávať z nasledovných komponentov: 

 CE smerovač s rozhraním Ethernet / FastEthernet s možnosťou pripojenia min. 4 ks 
zariadení verejného obstarávateľa cez rozhranie Ethernet / FastEthernet  – odovzdávacie 
rozhranie WAN siete, 

 prístupový okruh pre pripojenie k IP/MPLS sieti, 

 prístup bez obmedzení: bez agregácie a uplatňovania FUP (Fair User Policy).  

 

Ďalšie náležitosti dátových služieb pre pobočky verejného obstarávateľa: 

- cieľová dostupnosť služby je 99,9%. Dostupnosť služby je počítaná na 30 dňovej mesačnej 
báze ako podiel rozdielu celkového času poskytovania služby a celkového času 
nedostupnosti služby s celkovým časom poskytovania služby, 

- mimo prípadov vyššej moci bude maximálna doba opravy poruchy do 2 hodín od nahlásenia 
poruchy. Plánovaná údržba je max.1 hodina mesačne bez prerušenia prevádzky. Plánované 
údržby zverejní poskytovateľ minimálne 3 dni vopred. 
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2. Hlasové komunikačné služby, popis služby : 
 

Verejný obstarávateľ požaduje zriadenie a prevádzkovanie hlasových služieb pre pripojenie 
svojich pobočiek do verejnej telefónnej siete a požaduje zabezpečiť všetky štandardné služby 
poskytované telekomunikačnými operátormi: 

- volania v rámci telefónnej siete uchádzača, 
- volania do konkurenčných sietí mobilných operátorov, 
- volania do pevných národných sietí, 
- volania do telekomunikačných sietí v krajinách EU. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje k telefónnym linkám aj prenájom štandardných telefónnych 
aparátov napájaných zo siete operátora. 

Ďalšie náležitosti dátových služieb pre centrálu a záložnú centrálu: 

- cieľová dostupnosť služby je 99,99%. Dostupnosť služby je počítaná na 30 dňovej mesačnej 
báze ako podiel rozdielu celkového času poskytovania služby a celkového času 
nedostupnosti služby s celkovým časom poskytovania služby, 

- mimo prípadov vyššej moci bude maximálna doba opravy poruchy do 2 hodín od nahlásenia 
poruchy. Plánovaná údržba je max.1 hodina mesačne bez prerušenia prevádzky. Plánované 
údržby zverejní poskytovateľ minimálne 3 dni vopred. 

SANKCIE 

Doba opravy (TTR) a dostupnosť služby (Service Availability, SA): 

Lokality MPLS  

SLA Parameter Hodnota Vymedzenie času (CT) 

TTR 2 hodiny 0-24h / 7 dní v týždni 

SA 99,9% 0-24h / 7 dní v týždni 

 

 

Doba opravy (TTR) -  je garantovaná doba opravy poruchy vyjadrená v minútach alebo hodinách 
a počíta sa ako doba medzi telefonickým nahlásením poruchy účastníkom operátorovi 
servisného strediska a okamihom obnovenia prevádzky, potvrdeným účastníkom. 

Dostupnosť služby (SA) - je garantovaná dostupnosť služby (jej koncového bodu) vyjadrená ako 
podiel času počas ktorého môže účastník užívať službu v dohodnutom rozsahu a kvalite, tak ako 
je stanovené v jej technických podmienkach  a doby pokrytia (CT) v rámci sledovaného obdobia. 
Výsledná hodnota SA je vyjadrená v percentách a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta 
smerom nahor. 
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TTR sa viaže na primárny prístup, SA sa viaže na celkovú dostupnosť lokality (koncového bodu 
služby) za mesiac. 

Vrátenie časti už zaplatenej ceny za poskytovanie služby za nedodržanie dohodnutej úrovne 
služby: 

Lokality MPLS  

Hodnota SLA Výška časti ceny 

        SA > 99,99 % Bez vrátenia 

99,90 % > SA > 99,58 % 5% z ceny za používanie príslušného prístupu s SLA  

99,58 % > SA > 99,31 % 10% z ceny za používanie príslušného prístupu s SLA  

99,31% > SA 15% z ceny za používanie príslušného prístupu s SLA  

 

Hodnota SLA Výška časti ceny 

TTR > 2 hodiny 

Za každú ďalšiu začatú hodinu omeškania 5% z ceny za 

používanie príslušného prístupu s SLA, max. do výšky 30%  

 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby disponoval callcentrom s nepretržitou 
prevádzkou a možnosťou telefonického nahlásenia poruchy prevádzky služby zo strany 
verejného obstarávateľa. Uchádzač uvedie popis tohto callcentra s uvedením kontaktného 
telefónneho čísla pre účely kontroly funkčnosti callcentra. 
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ČASŤ C 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 

I. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 
1. Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované na základe kritéria najnižšia cena. Úspešným 

uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou za celý predmet 
zákazky v eurách s DPH. 

 
2. V prípade rovnosti najnižšej ceny za celý predmet zákazky v eurách s DPH rozhodne 

o poradí najnižšia celková cena v eurách s DPH za zriadenie a prevádzkovanie MPLS VPN 
- asymetrické pripojenie (5120/1024 kbit/s)  OSÚ. 
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Príloha č. 1 Časti C súťažných podkladov 
 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

Obchodné meno uchádzača: (doplní uchádzač) 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: (doplní uchádzač) 

 

Názov predmetu zákazky: Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby voľby 
prezidenta SR v roku 2014. 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk stanoveného verejným 

obstarávateľom: 

 

Kritérium Návrh uchádzača 

Cena za celý predmet zákazky v eurách 
s DPH 

(doplní uchádzač) 

 

 

Kalkulácia za celý predmet zákazky: 

Predmet zákazky Počet Jednotková 
cena 
v eurách 
bez DPH 

 Jednotkov
á cena 
v eurách s 
DPH 

Celková 
cena 
v eurách 
bez DPH 

Celková 
cena 
v eurách s 
DPH 

Zriadenie a prevádzkovanie 
MPLS VPN - symetrické 
pripojenie centrály(20Mb/s) 
vrátane prenájmu CE smerovača 

1   

  

Zriadenie a prevádzkovanie 
MPLS VPN - symetrické 
pripojenie záložnej centrály 
(10Mb/s) vrátane prenájmu CE 
smerovača 

1   

  

Zriadenie a prevádzkovanie 
MPLS VPN - asymetrické 
pripojenie (5120/1024 kbit/s)  
OSÚ vrátane prenájmu CE 
smerovačov 

50   

  

Zriadenie a prevádzkovanie 50     
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hlasových služieb pre pripojenie 
OSÚ do verejnej telefónnej siete 
vrátane prenájmu telefónnych 
aparátov 

SPOLU   

 

 

 

 

_____________________________ 

podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača 
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ČASŤ D 

OBCHODNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil návrh zmluvy vypracovaný 
v zmysle nižšie uvedených obchodných podmienok. Uchádzač môže tieto obchodné podmienky 
prípadne doplniť iba o také ustanovenia, ktoré nebudú v rozpore s výzvou na predkladanie 
ponúk a týmito súťažnými podkladmi a nebudú sa vymykať obvyklým obchodným podmienkam 
znevýhodňujúcim verejného obstarávateľa. 

 
Zmluva  o poskytovaní Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby voľby 

prezidenta SR v roku 2014 

číslo u objednávateľa:  
číslo u poskytovateľa: 
 
uzatvorená v zmysle ustanovení  zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 

v  znení neskorších predpisov, § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a  podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka   (ďalej len „zmluva“) 

1.  Objednávateľ  

 Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26 

Zastúpený: PhDr. Ľudmilou Benkovičovou, CSc., predsedníčkou úradu 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000072444/8180 

IČO: 00166197 

DIČ: 2020830218 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

2.  Poskytovateľ:  (Doplní uchádzač) 

       

(ďalej len ako  „poskytovateľ“)   
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Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je  
a) zriadenie prístupu do Multi-Protocol Label Switching  pre vytvorenie  virtuálnej privátnej 

siete - virtual private network  (ďalej len „MPLS VPN“)  siete a poskytovanie služby MPLS 
VPN - dvakrát symetrické pripojenie a 50 (počet bude spresnený pri podpise zmluvy 
s úspešným uchádzačom) krát asymetrické pripojenie(FBA-DSL) vrátane prenájmu CE 
smerovačov : 
- symetrické pripojenie centrály typ (doplní uchádzač) v počte 1 ks 

- symetrické pripojenie záložnej centrály typ (doplní uchádzač) v počte 1 ks 

- asymetrické pripojenie OSÚ typ (doplní uchádzač) v počte 50 ks 

v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,    
b) zriadenie a poskytovanie verejnej telefónnej služby v 50 (počet bude spresnený pri 

podpise zmluvy s úspešným uchádzačom) lokalitách vrátane prenájmu telefónnych 
aparátov typ (doplní uchádzač) v počte 50 ks v zmysle priloženej špecifikácie, ktorá 
tvorí prílohu  č. 1  tejto zmluvy, 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť a poskytovať objednávateľovi plnenia podľa bodu 1 za 
podmienok a v kvalite dohodnutej touto zmluvou a jej prílohami. objednávateľ sa zaväzuje 
poskytovateľovi platiť za zriadenie a poskytovanie predmetu zmluvy cenu dohodnutú 
v článku  III. body 2 a 3 tejto zmluvy. 
 

Článok II. 

Miesto  a termín plnenia 

 

1. Miesto plnenia je definované objednávateľom v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 3. 2014. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť a odovzdať predmet zmluvy objednávateľovi najneskôr do 
9.3.2014 a poskytovať zmluvne dohodnuté služby počas celého trvania zmluvy v zmysle 
prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

4. Riadne odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy potvrdí objednávateľ podpísaním 
Odovzdávacieho a preberacieho protokolu k príslušnej službe (ďalej len „protokol“).  

 

 

Článok III. 

Cena 

 

1. Cena  predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Cena za zriadenie a poskytovanie služby je podľa kalkulácie, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto 
zmluvy: 
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a) prístupy do siete MPLS VPN podľa článku I bod 1a) za obdobie od 
...............do...............je vo výške ............... eur bez DPH, sadzba a výška DPH .......eur, 
cena s DPH ....................eur (doplní uchádzač v súlade s ponukou),  

b) verejnej telefónnej služby v  lokalitách podľa článku I bod 1b) za obdobie od 
...............do............... je vo výške...................eur bez DPH, sadzba a výška DPH .......eur, 
cena s DPH ................eur(doplní uchádzač v súlade s ponukou),  

c) K  cene za poskytovanie verejnej telefónnej služby budú pripočítané ceny za prevádzku 
na telefónnych linkách v zmysle prílohy č.3 tejto zmluvy.  

3. Dohodnutá cena nezahŕňa náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi v súvislosti s obnovou 
plnej funkčnosti riešenia, ak prerušenie alebo obmedzenie prevádzky alebo zriadení služby 
bolo spôsobené zavineným konaním objednávateľa, tretích osôb alebo iných osôb 
konajúcich v mene objednávateľa alebo s výslovným alebo konkludentným súhlasom 
objednávateľa. 

4. Náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi v súvislosti s obnovou plnej funkčnosti riešenia, 
prerušenie alebo obmedzenie prevádzky alebo zriadenia služby, ktoré  bolo spôsobené 
nefunkčnosťou alebo chybovosťou technických zariadení na poskytovanie služieb alebo 
okolnosťami na strane poskytovateľa, alebo tretích osôb alebo iných osôb konajúcich v 
mene poskytovateľa alebo s výslovným alebo konkludentným súhlasom poskytovateľa 
a náklady spojené so správou a údržbou jednotlivých technických zariadení na poskytovanie 
služby MPLS VPN znáša poskytovateľ zo svojho. 

5. Poskytovateľ  je oprávnený vystaviť príslušné faktúry za zriadenie a odovzdanie predmetu 
zmluvy a za poskytované služby až po ich kompletnom ukončení. 

 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

 

1. Cenu dohodnutú v článku III. tejto zmluvy  je objednávateľ povinný uhradiť na základe 
faktúry vystavenej poskytovateľom. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky 
náležitosti faktúry podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty  v znení 
neskorších predpisov a údaje podľa Obchodného zákonníka. V prípade, že  faktúra 
neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju  objednávateľ poskytovateľovi na prepracovanie 
s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry. 

2. Podkladom pre zaplatenie ceny podľa článku III. body 2 a 3 tejto zmluvy budú faktúry 
vystavené poskytovateľom  na základe protokolu podpísaného oprávnenou osobou v zmysle 
článku VI bod 1. písm. d) tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ je povinný platiť splatné čiastky ceny za poskytnuté služby v lehote splatnosti, 
ktorá je 30  dní od doručenia príslušných faktúr objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje 
deň odpísania peňažných prostriedkov  z účtu objednávateľa na  účet poskytovateľa. 
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Článok V. 

Záväzky poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť pripojenie objednávateľa v koncových bodoch definovaných objednávateľom 

podľa technických parametrov uvedených v špecifikáciách a iných dokumentoch  
uvedených v prílohách tejto zmluvy. 

b) poskytovať služby definované v článku I  bod 1 písm. a) a b) v zmysle tejto zmluvy a jej 
príloh,  

c) prenechať do dočasného užívania koncové zariadenia definované v článku I.  
d) zabezpečiť callcentrum s nepretržitou prevádzkou  a možnosťou telefonického 

nahlásenia poruchy prevádzky služby zo strany účastníka, 
e) odstrániť technické problémy pri poskytovaní predmetu zákazky do dvoch hodín od ich 

nahlásenia callcentru na celom území Slovenskej republiky,  
f) zabezpečiť bezpečnosť a integritu posielaných údajov v  sieti MPLS VPN,  
g) zabezpečiť, aby posielané údaje neboli sprístupnené tretej osobe. 

 
 

 

Článok VI. 

Záväzky objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) bezplatne poskytnúť miesto určené na inštaláciu a umiestnenie zariadení verejnej 

komunikačnej siete, ktoré sú vo vlastníctve poskytovateľa služby (ďalej len „zariadenia“) 
a bezplatne zabezpečiť napájanie zariadení poskytovateľa služby elektrickou energiou, 

b) bezplatne  na požiadanie a po vzájomnej dohode umožniť montáž, meranie a kontrolu 
zariadení vo vlastníctve poskytovateľa, zabezpečujúcich plnenie predmetu zmluvy 
umiestnených v objektoch objednávateľa, 

c) nezasahovať do nainštalovaného zariadenia poskytovateľa a nemeniť jeho umiestnenie 
bez písomného súhlasu poskytovateľa, 

d) poskytnúť súčinnosť pri protokolárnom odovzdaní a prevziať riadne ponúknuté  plnenie 
predmetu zmluvy. Oprávnená osoba na protokolárne prevzatie predmetu zmluvy za 
objednávateľa je uvedená v Prílohe č. 2  tejto zmluvy, 

e) umožniť prístup pracovníkov poskytovateľa, alebo ním určenej tretej osobe do svojich 
priestorov v objektoch, v ktorých sú umiestnené zariadenia poskytovateľa. Menný 
zoznam pracovníkov, ktorí budú mať prístup do uvedených objektov odovzdá 
poskytovateľ do 5 dní od účinnosti tejto zmluvy. 
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Článok VII. 

Nájom koncového zariadenia 

 

1.  Poskytovateľ prenecháva objednávateľovi do dočasného užívania koncové zariadenia 

(doplní uchádzač) od zriadenia a odovzdania predmetu zmluvy v zmysle čl. II. bod 3 tejto 

zmluvy a to na dobu celého trvania tejto zmluvy. 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že po  ukončení tejto zmluvy, objednávateľ umožní vstup 

zamestnancom poskytovateľa do priestorov objednávateľa, kde sú umiestnené   koncové 

zariadenia za účelom demontáže uvedených koncových zariadení.  

 

Článok VIII. 

Sankcie 

 

1. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu predmetu zmluvy, ktorý je stanovený v 

článku 2 bod 2 a 3, ako aj prílohy č. 2 tejto zmluvy je poskytovateľ povinný uhradiť zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.  

2. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu, pokiaľ je omeškanie spôsobené z dôvodov na jeho 

strane, tretích strán, a/alebo ak k omeškaniu  poskytovateľa dôjde z dôvodu vyššej moci, 

resp. v dôsledku existencie okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ustanovenia 

§ 374 Obchodného zákonníka. 

3. Ďalšie sankcie za nedodržanie požadovaných dostupností služieb môžu byť uplatnené 

v zmysle prílohy č.1 tejto zmluvy. 

4. Za oneskorenú úhradu faktúry je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi  úrok z 
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej  sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

 

Článok IX. 

Príslušné právo a rozhodovanie sporov 

 

1. Formulácia, výklad, vynútenie a vykonanie tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právom 
a budú vo výhradnej jurisdikcii slovenských súdov.  

2. Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa interpretácie, výkladu, spôsobu, formy a rozsahu  
vykonania tejto zmluvy  a vynútenia plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy sa 
zmluvné strany podriaďujú výlučne  právomoci vecne a miestne príslušných súdov 
Slovenskej republiky. 
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Článok X. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany súhlasia, že v rozsahu svojej zodpovednosti  podniknú nevyhnutné kroky, 
ktoré zabránia vážnemu porušeniu ich právnych povinností v súvislosti so zadaním 
a realizáciou predmetu tejto zmluvy. Za vážne porušenie  povinností sa považuje najmä   
akékoľvek  úmyselné konanie či zanedbanie konania, ktoré spôsobí, resp. môže spôsobiť 
nedodržanie záväzkov a  hmotné či nehmotné škody zmluvných strán (napríklad podvod, 
nelojálnosť, sprenevera). 

2. Bez ohľadu na skutočnosť, či zmluvné strany utrpeli škodu, k vážnemu porušeniu  právnych  
povinností pre účely tohto vyhlásenia môže dôjsť, ak: 

 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán, predstavitelia, členovia výkonných, správnych 
orgánov poskytovateľa alebo zamestnanci objednávateľa resp. ich spolupracujúcich 
spoločností, bez ohľadu na právnu formu zamestnania, ktorí sú zodpovední za zadanie 
a realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo nesú za tieto aktivity spoluzodpovednosť; 

 osoby, ktoré pracujú pre zmluvné strany alebo pre spoločnosť, ktorá je  s nimi 
v zmluvnom vzťahu alebo sú zodpovedné za zadanie a realizáciu predmetu tejto zmluvy 
(subdodávatelia, konzultanti, projektoví manažéri, atď.) bez toho, aby boli priamo 
zamestnané u zmluvných strán; 

prijmú, žiadajú alebo si nechajú sľúbiť akúkoľvek výhodu (dar, pozvanie, honorár, zľavu, 
atď.) pre seba alebo tretiu stranu v súvislosti so  zadaním a realizáciou predmetu tejto 
zmluvy, ak sú tieto výhody poskytnuté za účelom neprimeraného ovplyvnenia ich výkonu. 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len písomne, formou očíslovaných dodatkov 
k zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
a) Príloha č. 1:  Špecifikácia predmetu zmluvy.  
b) Príloha č. 2:  Špecifikácia lokalít.  
c) Príloha č. 3 : Cenník hovorov pre jednotlivé smery volaní. 
d) Príloha č. 4: Kalkulácia ceny. 
e) (ďalšie prípadné prílohy doplní uchádzač v súlade s ponukou) 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia dostane 
poskytovateľ a dve objednávateľ.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky, najskôr ....................  

 

V ............... , dňa ……........................           V  Bratislave, dňa ..................   

Za poskytovateľa  Za objednávateľa 
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Príloha č. 1 k zmluve: „Špecifikácia predmetu zmluvy“ 

 

(doplní uchádzač v súlade s predloženou ponukou a v súlade s časťou B - Opis predmetu zákazky týchto 

SP, vrátane tam uvedených sankcií) 
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Príloha č. 2 k zmluve: „Špecifikácia lokalít“ 

 

(doplní uchádzač v súlade s predloženou ponukou a v súlade so súťažnými podkladmi – definitívny počet 

lokalít bude spresnený pri podpise zmluvy s úspešným uchádzačom) 
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Príloha č. 3 k zmluve: „Cenník hovorov pre jednotlivé lokality “ 

 

(doplní uchádzač v súlade s predloženou ponukou a v súlade so súťažnými podkladmi) 
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Príloha č. 4 k zmluve: „Kalkulácia ceny “ 

 

(doplní uchádzač v súlade s predloženou ponukou) 

Položka Počet Jednotková 
cena 
v eurách 
bez DPH 

 Jednotkov
á cena 
v eurách s 
DPH 

Celková 
cena 
v eurách 
bez DPH 

Celková 
cena 
v eurách s 
DPH 

Zriadenie a prevádzkovanie 
MPLS VPN - symetrické 
pripojenie centrály(20Mb/s) 
vrátane prenájmu CE smerovača 

1   

  

Zriadenie a prevádzkovanie 
MPLS VPN - symetrické 
pripojenie záložnej centrály 
(10Mb/s) vrátane prenájmu CE 
smerovača 

1   

  

Zriadenie a prevádzkovanie 
MPLS VPN - asymetrické 
pripojenie (5120/1024 kbit/s)  
OSÚ vrátane prenájmu CE 
smerovačov 

50   

  

Zriadenie a prevádzkovanie 
hlasových služieb pre pripojenie 
OSÚ do verejnej telefónnej siete 
vrátane prenájmu telefónnych 
aparátov 

50   

  

SPOLU   

 

 

 

 

 

 

 

 


