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Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu) 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Názov predmetu zákazky : poskytnutie verejných telekomunikačných služieb – pevné linky pre 

úrad 

 

Druh zákazky: služba (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)  

    Spoločný slovník obstarávania (CPV) :  64200000-8 

  

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

1. Názov a adresa verejného obstarávateľa:  Úrad na ochranu osobných údajov  

Slovenskej republiky ( ďalej len úrad) 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava  

IČO: 36064220  

 

2. Kontaktné miesto: ÚOOÚ, Kancelária úradu, Hraničná 12, 820 07 Bratislava  

 

3. Kontaktná osoba:  Bc. Roman Tibenský  

tel. č. : +421 2 32313218  

e-mail : roman.tibensky@pdp.gov.sk  

 

4. Opis zákazky, špecifikácia a rozsah:  

 Ide o poskytnutie komplexných verejných  telekomunikačných služieb;  zabezpečenie hlasových 

služieb, prenájom  pevných  telefónnych liniek a telefónnej ústredne, záručný servis počas trvania 

prenájmu, ako aj ďalšie súvisiace služby podľa aktuálnej ponuky.  

Technická špecifikácia a cenová kalkulácia je v prílohe č. 1 

 

5. Lehota na predkladanie ponúk: 31.8.2014, do 09.00 hod.  

6. Predpokladaná  hodnota zákazky: do 10 000,- eur bez DPH  

 

7. Spôsob predkladania ponúk: formou elektronickej komunikácie na email uvedený v časti 

kontaktnej osoby. Cenovú ponuku žiadame uviesť v eur bez DPH. 
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8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: ekonomická výhodnosť predloženej ponuky 

 

9. Zákazka bude zadaná na základe : zmluvy  na 24 mesiacov 

 

10. Podmienky účasti:  

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:  

 aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar podľa predmetu zákazky (živnostenské oprávnenie alebo 

výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 

predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom  musí 

byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu 

zákazky.  

 

11. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií :  

Najnižšia cena zákazky celkom bez DPH (v eur) pri splnení požiadaviek v zmysle bodu 4.  

 

12. Dôvody na zrušenie zadávania zákazky:  

- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na   

  predkladanie ponúk,  

- ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 

 

13. Dátum zverejnenia výzvy: 21.8.2014 

 

V Bratislave,  21.8.2014  
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 Príloha č. 1 

Dodaná služba má spĺňať nasledovné zadané požiadavky: 

- telefonovanie medzi klapkami zdarma v rámci úradu 

- počet klapiek (vnútorných pobočiek) – min. 30  s možnosťou rozšírenia 

- minimálny počet súčasne prebiehajúcich volaní 15 s možnosťou rozšírenia 

- možnosť rozšírenia systému o ďalšie klapky (vnútorné pobočky) 

- výpis hovorov z každej klapky samostatne 

- prepínanie prichádzajúcich hovorov z dvoch miest v Úrade (sekretárky) 

- pripojenie pre hlasové hovory – jednotná predvoľba čísla, potom nasleduje koncové číslo, 

ktoré charakterizuje klapku /vnútornú pobočku/ - celkový počet vnútorných pobočiek – min. 

30 max. 40 s možnosťou rozšírenia  (k službe bude priradená DDI 100 t. z. formát 

prideleného čísla bude 02/32 XX XX YY kde YY znázorňuje číslo koncovej klapky 

užívateľa, možnosť využiť až 100 čísiel.  

- pripojenie pre fax – jedno faxové pripojenie (analógové rozhranie)  

- presmerovanie hovorov  

- na každú klapku (vnútornú pobočku) bude možné dovolať sa priamo – ako na verejné tel. 

číslo 

- identifikácia telefónneho čísla  

- jedná faktúra – súhrnná faktúra za všetky služby a zaradenia  

- možnosť výpisu hovorov za každú klapku (vnútornú pobočku) samostatne s vyčíslením sumy 

za volania 

- tarifikácia po minútach   

 

Zariadenia: 

Bežný užívateľský aparát  16 ks 

- nastavenie presmerovania hovoru na inú klapku, mobil 

- zobrazenie čísla volajúceho 

 
 

Užívateľský aparát  5 ks 

- nastavenie presmerovania hovoru na inú klapku, mobil 

- zobrazenie čísla volajúceho 

- možnosť hlasitého volania – handsfree s nastavením hlasitosti 

- opakovaná voľba  
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Telefónny aparát pre sekretariát  2 ks 

- pamäť pre uloženie kontaktov  

- zoznam zmeškaných hovorov 

- možnosť hlasitého volania – handsfree s nastavením hlasitosti 

- opakovaná voľba 

- presmerovanie alebo pridržanie hovoru 

- konferenčný hovor 

- prepojovacia konzola pre min. 30 klapiek s možnosťou rozšírenia pomocou rozširovacieho 

modulu 

 

Analógový Adaptér 1 ks (pre pripojenie faxu) 

 

Cenová kalkulácia   

1. Určenie ceny 

 

Služba/jednotková cena Jednorazové zriadenie 

služby  

Mesačný poplatok bez DPH 

v EUR 

1 linka    

Telefónna ústredňa   

Bežný užívateľská aparát   

Užívateľský aparát    

Aparát pre sekretariát    

 

 

Cena spolu Bez DPH S DPH 

Za zriadenie služby   

Za funkcionalitu služby (23 klapiek+fax)   

Za prenájom všetkých zariadení podľa 

špecifikácie 
  

SPOLU jednorázove poplatky   
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SPOLU mesačné poplatky*    

cena za 1 minútu hovoru do pevných 

sietí v SR* 
  

cena za 1 minútu hovoru do mobilných 

sietí v SR * 
  

SPOLU   

* bez uskutočnených volaní 

 


