PRIESKUM TRHU
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 21/2020

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón:
Fax:
E-mail:
2.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
+421 911 405 084
+421-2 68 26 03 01
+421-2 68 26 02 42
ivana.pichanicova@nucem.sk

Názov predmet obstarávania zákazky: Poskytovanie telekomunikačných služieb pre
NÚCEM na 24 mesiacov (01/2021 – 12/2022)

3. Druh zákazky:
☐
Tovary

☒

Služby

☐

Práce

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  22 000,00 EUR bez DPH
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania,
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných telekomunikačných služieb na 24
mesiacov (01/2021 – 12/2022) zahŕňajúcich poskytovanie mobilných hlasových
telekomunikačných služieb vrátane dátových a ďalších súvisiacich služieb (SMS, MMS,
internet v mobile) a poskytovanie pevnej hlasovej služby, t.j. pripojenie verejného
obstarávateľa do verejnej telefónnej siete, zriadenie virtuálnej privátnej siete (VPS),
ďalšie doplnkové verejné telekomunikačné služby, služby spojené s elektronickou
aplikáciou na manažovanie VPS, dodávka mobilných a dátových telekomunikačných
zariadení a zabezpečenie ďalších telekomunikačných služieb.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1. – Opis predmetu
zákazky (Dokument „Priloha_1 _ PT_Telkom.sluzby_ 24mes_Opis predmetu zakazky“).
7. Trvanie predmetu zákazky: 24 mesiacov
8. Spôsob určenia ceny:
Do cenovej kalkulácie požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím
predmetu zákazky). Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za
prípadné dodatočné náklady, ktoré si do ceny predmetu zákazky opomenul započítať.
Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu
vzniknutých nákladov a primeranosť zisku.
Návrh ceny musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. V
prípade, že bude hospodársky subjekt úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok na
zmenu navrhovanej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.
Navrhnutá cena bude vyjadrená v eurách bez aj s DPH, ak je navrhovateľ platiteľom
DPH. Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cenovú
ponuku
zasielajte
vo
„Priloha_2_PT_Telkom.sluzby_24mes_ Cennik“.

forme

vyplnenej

tabuľky

9. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk:
Najnižšia konečná cena za celý predmet zákazky v EUR (v prípade platiteľov DPH cena
s DPH, v prípade neplatiteľov DPH celková cena).
10. Lehota a spôsob predkladania cenových návrhov:
Lehota na predkladanie cenových ponúk: 09.10.2020 do 12.00 hod.
Návrhy musia byť doručené e-mailom na adresu: ivana.pichanicova@nucem.sk
11. Zmluvné podmienky:
Zmluvné
podmienky:
Verejný
obstarávateľ
uzavrie
s úspešným
uchádzačom/hospodárskym subjektom zmluvu/rámcovú dohodu na plnenie predmetu
zákazky. Po určení úspešného uchádzača v zmysle bodu 9 tejto výzvy bude úspešný
uchádzač vyzvaný na podpis zmluvy, ktorá nesmie byť v rozpore s informáciami
uvedenými v tejto výzve.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s hospodárskym subjektom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO (t. j. nie je oprávnený
dodávať tovary, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú
predmetom zákazky) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
f) zákona o VO (zadanie zákazky by bolo výsledkom konfliktu záujmov) alebo bol
úspešnému uchádzačovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom na
obdobie 24 mesiacov.
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12. Podmienky financovania:
Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe predložených faktúr
poskytovateľa. Faktúry budú splatné do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia do
podateľne verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky
alebo zálohové platby.
13. Otváranie ponúk: bez prítomnosti uchádzačov
14. Uplynutie lehoty viazanosti: 31.01.2021
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky z
nasledovných dôvodov:
 návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovený finančný limit pre
zákazku v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 nebude predložená žiadna ponuka,
 predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
V Bratislave dňa: 21.09.2020
Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD, v.r.
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