
 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice - Sever 

Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

IČO: 00690929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. 

VÝZVA NA ÚČASŤ  

VO VÝBEROVOM KONANÍ 

 

PREDMET OBSTARÁVANIA:  Poskytnutie telekomunikačných a dátových sluţieb 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V MČ Košice Sever, dňa  25. júna  2012 

 

Marián Gaj v.r. 

     starosta 

 



 

1 Identifikácia obstarávateľa 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice Sever 

                            Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

                            IČO: 00690929 

                            Štatutárny zástupca: Marián Gaj, starosta 

                            Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67 

 

2 Pozvánka 

 

 Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou zapečatených 

 obálok na adrese: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

 

 Vašu ponuku môţete zadávať aţ do: soboty 14.07.2012 do 10.00 hod. 

 

 V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram 

 

 Košice, dňa 25.06.2012 

 

3 Predmet obstarávania 

 Opis predmetu obstarávania:   

 Poskytnutie telekomunikačných a dátových sluţieb. 

 

4 Špecifikácia 

 Predmetom zákazky je poskytnutie telekomunikačných a dátových sluţieb na adresách : 

4.a) MIESTNY ÚRAD (MÚ) 

Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

 

4.b) DENNÉ CENTRUM – SENIOR DOM (DC) 

Obrancov mieru 2, 040 01  Košice 

 

4.c) ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŢBY (ZOS) 

Ťahanovské riadky 91, 040 01  Košice 

 

4.d) OC MIER (OCM) 

Národná trieda 56, 040 01  Košice 

 

A/  PRIPOJENIE NA INTERNET 

MÚ min. 10 Mbit download 

 min. 2 Mbit upload 

Pevná IP adresa 

 + záloţné pripojenie náhradnou technológiou 

 

DC min. 4 Mbit download 

 min. 1 Mbit upload 

Pevná IP adresa 

 

ZOS min. 4 Mbit download   

 min. 1 Mbit upload 

 Pevná IP adresa 

 

OCM min. 4 Mbit download 

 min. 1 Mbit upload 

 Pevná IP adresa 

 

 



 

Sluţba A Jednorazové zriadenie sluţby/tovaru [EUR] Mesačný paušál [EUR] 

MÚ hlavné pripojenie   

MÚ Záloţná linka ADSL   

DC   

ZOS   

OCM   

Spolu za všetky pripojenia   

 

 

B/  MOBILNÉ HLASOVÉ SLUŢBY 

 sluţba mobilnej hlasovej sluţby v rozsahu 

 prevádzka 10 mobilných telefónnych čísiel v rozsahu pre kaţdý mobilný telefón 

  Neobmedzené volanie v rámci organizácie  

  500 minút pre volania do všetkých sietí SR  

  50 SMS správ 

  2 GB prenesených údajov cez internet 

  nastavenie ako klapky pre telefónnu ústredňu 

 

Sluţba B Jednorazové zriadenie sluţby/tovaru [EUR] Mesačný paušál [EUR] 

Prevádzka mobilného čísla   

Prenos čísla ak je potrebný   

Neobmedzené volania v rámci 

firmy  

  

Funkcia klapky v telefónnej 

ústredni 

  

Spolu za 10 mobilných 

pripojení 

  

 

Hovorné navyše : 

 

Sluţba Cena za minútu 

hovoru [EUR] 

Hovor do pevnej siete Telekom  

Hovor do mobilnej siete Telekom  

Hovor do siete Orange  

Hovor do siete O2  

 

C/  PEVNÉ HLASOVÉ SLUŢBY + TELEFÓNNA ÚSTREDŇA 

MÚ min. 6 externých  liniek so sumárnou kapacitou pre všetky linky 

  1000 minút do mobilných sietí v SR mesačne 

1500 minút do pevných sietí v SR mesačne 

 funkcie telefónnej ústredne 

25 súčasných volaní  

25 interných klapiek  

2 hlavné miesta spojovateľky s moţnosťou prepojenia na klapky 

 Moţnosť priameho volania na klapky zvonku 

moţnosť prepojovania medzi klapkami 

 

DC  1 linka s funkciou začlenenia medzi klapky telefónnej ústredne MÚ 

 

ZOS  1 linka s funkciou začlenenia medzi klapky telefónnej ústredne MÚ 

 

OCM 1 linka s funkciou začlenenia medzi klapky telefónnej ústredne MÚ 



 

MÚ 

 

Sluţba C Jednorazové zriadenie sluţby/tovaru [EUR] Mesačný paušál [EUR] 

1 Linka    

Prenos čísla ak je potrebný   

Neobmedzené volania v rámci 

firmy  

  

Funkcia klapky v telefónnej 

ústredni 

  

Telefónna ústredňa   

Ovládací softvér k ústredni   

Sekretársky telefón s diplejom   

Beţný telefón pre pevnú linku   

Spolu za min. 6 externých liniek 

a 25 klapiek, 2 sekretárske a 23 

beţných  telefónov 

  

 

DC, ZOS, OCM 

 

Sluţba Jednorazové zriadenie sluţby/tovaru [EUR] Mesačný paušál [EUR] 

linka   

Prenos čísla ak je potrebný   

Neobmedzené volania v rámci 

firmy  

  

Funkcia klapky v telefónnej 

ústredni 

  

Telefónny prístroj   

Spolu za 3 linky a 3 telefónne 

prístroje 

  

 

 

Hovorné navyše 

 

Sluţba Cena za minútu 

hovoru [EUR] 

Hovor do pevnej siete Telekom  

Hovor do mobilnej siete Telekom  

Hovor do siete Orange  

Hovor do siete O2  

 

 

D/  SLUŢBY TV 

MÚ 1 x TV základný balík programov 

DC 2 x TV základný balík programov 

ZOS 7x TV základný balík programov 

OCM 1 x TV základný balík programov 

 

Sluţba Jednorazové zriadenie 

sluţby/tovaru [EUR] 

Mesačný paušál [EUR] 

TV základný balík programov   

Rozšírený balík   

Potrebné zariadenia pre pripojenie TV   

Spolu za 4 x základný bal TV + zariadenia   

  



 

E/ SUMARIZÁCIA NÁKLADOV PRE PREVÁDZKU ZA 12MESIACOV 

A Bez DPH [EUR] S DPH [EUR] 

Jednorazové zriadenie sluţby/tovaru bod A   

Spolu mesačné poplatky za bod A   

   

Spolu celkové náklady za 12 mesiacov 

Za bod A 

  

 

B Bez DPH [EUR] S DPH [EUR] 

 Jednorazové zriadenie sluţby/tovaru bod B   

Spolu mesačné poplatky za bod B   

   

Spolu celkové náklady za 12 mesiacov 

Za bod B 

  

 

C Bez DPH [EUR] S DPH [EUR] 

Jednorazové zriadenie sluţby/tovaru bod C   

Spolu mesačné poplatky za bod C   

   

Spolu celkové náklady za 12 mesiacov 

Za bod C 

  

 

D Bez DPH [EUR] S DPH [EUR]  

Jednorazové zriadenie sluţby/tovaru bod D   

Spolu mesačné poplatky za bod D   

   

Spolu celkové náklady za 12 mesiacov 

Za bod D 

  

 

 

riadok CELKOM SPOLU Bez DPH [EUR]  S DPH [EUR] 

1 Jednorazové zriadenie sluţby/tovaru za body A, B, C, D  

 

 

2 Spolu mesačné poplatky za A, B, C, D  

 

 

 Spolu celkové náklady za 12 mesiacov   

Za body A, B, C, D (riadok 1 + (riadok 2 * 12)) 

  

 Spolu celkové náklady za 12 mesiacov 

Za body A, B, C, D (riadok 1 + (riadok 2 * 12)) 

Slovom s DPH [EUR]: 

 

 

 

5 Termín poskytnutia sluţby   

Termín zahájenia sluţieb: 01.08.2012 

 

 

6 Ceny uvádzané v ponuke 

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu za celú sluţbu uvedie bez DPH a cenu spolu s DPH. 

 Platobné podmienky: dvanásť rovnomerných mesačných splátok  so 14 dňovou lehotou splatnosti od 

 dátumu prevzatia. 



 

 

 

7 Označenie obálky ponuky 

     Uchádzač vloţí ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal   

     ponuky musí  byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti neţiaducemu   

     otvoreniu.  

Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

Adresa: 

Mestská časť Košice – Sever 

   Festivalové námestie č. 2 

   040 01  Košice   

Označenie „cenová ponuka na vybudovanie štruktúrovanej kabeláže – neotvárať“, 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 14.07.2012 o 10.00 hod. v podateľni miestneho úradu 

Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové nám. 2, 040 01 Košice. 

 

8 Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Víťazom sa stane ten, ktorého cenový návrh bude v tabuľke „Spolu celkové náklady A,B.C,D“ s DPH 

 [EUR] za 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch najniţší. 

Kaţdému uchádzačovi  bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky v termíne do 

19.07.2012 

 

9 Poţadované doklady a dokumenty: 

Úplná ponuka predloţená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje: 

a) Kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci 

uchádzača na dodanie predmetu výberu dodávateľa. 

b) Vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v prílohe č.1 tejto pozvánky. Prehlásenie 

musí byť podpísané dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa. 

c) Príloha č. 2 „Návratka“. 

d) Návrh zmluvy v editovateľnom formáte (.doc) na CD nosiči. 

e) Úplná špecifikácia ponúkanej sluţby. 

 

 Kritériom pre hodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice - Sever z hľadiska ceny. 

 Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky poţadované náleţitosti alebo sa budú odchyľovať od 

 podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. 

 Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priloţené doklady alebo 

 prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé.  

 MČ Košice - Sever po vyhodnotení ponúk vyzve na obchodné rokovania o podmienkach písomnej 

 zmluvy dodávateľov, ktorí splnili všetky podmienky tejto výzvy, súhlasili s nimi a predloţili ponuky v 

 súlade s touto výzvou. 

 

 Zapečatené ponuky 

 V tomto kole môţu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť aţ do 14.07.2012, 

 10:00 h. Po tomto termíne budú zapečatené obálky otvorené a následne vyhodnotené. 

 

 Nezáväznosť výzvy na predkladanie ponúk 
 Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného vzťahu so 

 ţiadnym zo zúčastnených dodávateľov. 

 



 

 Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť uzavrieť 

 zmluvu na dodávku komodity so ţiadnym z oslovených dodávateľov.  

 

 Predloţením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, ţe MČ Košice - Sever má v priebehu výberu 

 dodávateľa právo ţiadať o vysvetlenie ním predloţenej ponuky, resp. ţiadať doplňujúce údaje.  

 

 

 Túto výzvu schvaľuje:     

         Marián Gaj v.r. 

              starosta 



 

Príloha č: 1  

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

               Dodávateľ: (obchodné meno):  .....................................................   

 

                                                    (sídlo):  .................................................... 

 

                                                     (IČO):  .................................................... 

 

                                    (zápis v registri):  .................................................... 

 

zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia):  .................................................... 

 

                   (meno, priezvisko, funkcia):  ................................................... 

 

 

čestne vyhlasujem, ţe zamestnanci Mestskej časti Košice - Sever(ďalej len „MČ KE-

Sever“) a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka), členovia štatutárnych alebo 

kontrolných orgánov MČ KE-Sever a ich   blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka): 

 

- nevlastnia a nezúčastňujú sa na podnikateľskej činnosti dodávateľa s rovnakým 

alebo obdobným predmetom podnikania ako MČ KE-Sever, 

- nevlastnia rozhodujúci podiel podniku dodávateľa, 

- nevykonávajú funkciu člena štatutárneho alebo iného orgánu dodávateľa, 

- nebudú mať osobný prospech  z transakcií medzi dodávateľom a MČ KE-Sever,  

- nevykonávajú inú činnosť pre dodávateľa, ktorá by mohla spôsobiť konflikt 

záujmov vo vzťahu k MČ KE-Sever. 

 

 

 

V ................................., dňa  

 

 

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

                                                                                     (meno, priezvisko, funkcia) 

                 

 

 

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

                                                                                       (meno, priezvisko, funkcia) 

 



 

 

Príloha č. 2 

NÁVRATKA 

 

 

Meno a adresa uchádzača: 

 

  

 
riadok CELKOM SPOLU Bez DPH [EUR]  S DPH [EUR] 

1 Jednorazové zriadenie sluţby/tovaru za body A, B, C, D  

 

 

2 Spolu mesačné poplatky za A, B, C, D  

 

 

 Spolu celkové náklady za 12 mesiacov   

Za body A, B, C, D (riadok 1 + (riadok 2 * 12)) 

  

 Spolu celkové náklady za 12 mesiacov 

Za body A, B, C, D (riadok 1 + (riadok 2 * 12)) 

Slovom s DPH [EUR]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

        Podpis štatutárneho zástupcu 

 


