
 
 

 

 
 
 

 
 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) 
 
 
 

Základné údaje pre poskytnutie informácie 
 

 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
Názov:    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Adresa:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Krajina:   Slovenská republika 
Internetová adresa (URL): www.indprop.gov.sk 
Kontaktné miesto:  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:  Ing. Ľubica Gajdošová 
Telefón:   +421 48 4300130 
E-mail:    obstaravanie@indprop.gov.sk 
 
 
Predmet zákazky: 
 

 
„Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb pre ÚPV SR“ 

 
 
Opis predmetu zákazky: 

Špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Predmetom verejného obstarávania je Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb pre 
úrad priemyselného vlastníctva SR na obdobie 4 rokov. Jedná sa o vytvorenie hlasovej virtuálnej privátnej 
siete prostredníctvom vlastnej siete mobilných telefónov s balíkmi uvedenými v špecifikácii a dátové balíky 
služieb Mobilný internet. 
 
Druh zákazky: tovar/služba/stavebná práca 
 
Spoločný slovník obstarávania ( CPV kód) 
642 12 000- 5 Mobilné telekomunikačné služby 
 
NUTS kód: 
SK 032 – Banskobystrický kraj 
 
 
 
 



 
 

Technická špecifikácia zákazky: 
 
Požiadavky verejného obstarávateľa: 
 

Predpokladaný počet aktívnych SIM kariet je 60 kusov. Verejný obstarávateľ v rámci poskytovania 
služieb požaduje flexibilnú úpravu množstva aktívnych SIM kariet. 
 

Hlasové a dátové služby: 
 

Verejný obstarávateľ v rámci poskytovania mobilných služieb požaduje bezplatné vytvorenie hlasovej 
virtuálnej privátnej siete (VPS) prostredníctvom vlastnej siete mobilných telefónov a nasledovné 
balíky: 
 
Balík 1 - mesačný paušál za bezplatné hlasové volania bez obmedzenia v rámci vnútropodnikovej 
siete - VPS, hlasové volania do mobilných  a pevných sietí, textové a multimediálne správy do  
mobilných   sietí, internet v mobile 2 GB, bez ďalšieho spoplatnenia po prečerpaní predplateného 
objemu dát, možnosť bezplatnej deaktivácie jednotlivých funkcií. Možnosť využívať internet v mobile 
v SR a krajinách EÚ. 
 
Balík 2 - mesačný paušál za bezplatné hlasové volania bez obmedzenia v rámci vnútropodnikovej 
siete – VPS, hlasové volania bez obmedzenia  do všetkých sietí v rámci celej SR a do krajín EÚ, 
neobmedzené textové a multimediálne správy do všetkých sietí v rámci celej SR a do krajín EÚ, 
internet v mobile 10 GB, bez ďalšieho spoplatnenia po prečerpaní predplateného objemu dát, možnosť 
bezplatnej deaktivácie jednotlivých funkcií. Možnosť využívať internet v mobile v SR a krajinách EÚ. 
 
Balík 3 - mesačný paušál za 10 GB internet v mobile, bez ďalšieho spoplatnenia po prečerpaní 
predplateného objemu dát. Možnosť využívať internet v mobile v SR a krajinách EÚ. 
 
Verejný obstarávateľ v rámci poskytovania mobilných dátových služieb požaduje bezplatnú aktiváciu 
mobilného internetu, bezplatnú aktiváciu internetu v mobile a bezplatnú aktiváciu 4G/LTE 
siete/služieb. 
 
 
 

Ďalšie požiadavky: 
 

1. Zabezpečenie mobilných dátových služieb, 
2. bezplatné poskytovanie 4G internetu v mobile, 
3. možnosť nákupu mobilných telefónov a dátových zariadení podľa aktuálnej ponuky 

uchádzača, 
4. záručný servis mobilných telefónov a dátových zariadení a zariadení nevyhnutných na 

poskytovanie VPS, 
5. pridelenie obchodného zástupcu a zamestnanca na fakturačnom oddelení mobilného operátora 

pre verejného obstarávateľa, 
6. bezplatná infolinka, 
7. možnosť aktivácie e SIM, 
8. bezplatný prenos všetkých telefónnych čísiel, 
9. sekundová tarifikácia od prvej sekundy, 
10. aktivácia a de aktivácia regulovaného hlasového a dátového Roamingu bez finančnej 

zábezpeky, 
11. bezplatné poskytovanie elektronického podrobného rozpisu hovorov a nákladov za fakturačné 

obdobie za jednotlivé SIM karty, 
12. v prípade vyžiadania bezplatný podrobný rozpis hovorov a nákladov na SIM kartu -papierový, 
13. možnosť vytáčať telefónne čísla pomocou skrátených čísiel, 



 
 

14. možnosť vytvoriť smerové a časové profily vo VPS pre jednotlivé SIM karty, 
15. pridelenie ucelenej číselnej rady (súkromný číslovací plán) v prípade vydania nových tel. 

čísel, 
16. príjem a odosielanie SMS, MMS, 
17. možnosť zmeny telefónneho čísla, 
18. bezplatné poskytnutie PUK1 kódu, 
19. bezplatná kontrola spotreby prevolaných minút, 
20. bezplatná aktivácia a výmena SIM karty pri strate, poškodení, 
21. bezplatná aktivácia novej SIM karty, 
22. bezplatná aktivácia a poskytovanie DUAL SIM – jedno číslo na dvoch SIM kartách, 
23. bezplatná aktivácia služieb CLIP, CLIR, 
24. služba odkazová schránka, 
25. neobmedzené menenie VPS Balíkov i viac krát za rok, 
26. telefonické zablokovanie a odblokovanie SIM karty, 
27. presmerovanie hovorov, 
28. bezplatné dočasné prerušenie poskytovania služieb na SIM, 
29. blokovanie odchádzajúcich hovorov, 
30. zasielanie SMS pri nedostupnom volanom tel. čísle, 
31. konferenčný hovor, 
32. blokovanie audiotexových čísiel a čísiel spoplatnených osobitným spôsobom, 
33. začiatok a koniec fakturačného mesiaca sa bude zhodovať s kalendárnym mesiacom, tzn. 

začínať bude prvý deň kalendárneho mesiaca a končiť posledný deň kalendárneho mesiaca, 
34. splatnosť faktúr 30 dní odo dňa doručenia faktúry, 
35. nulové administratívne poplatky pri výmene mobilných telefónov a mobilných zariadení. 

 
Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
 
Doba plnenia :  48 mesiacov ( 1.12.2021- 30.11.2025) 
 
Odborný garant za tech. riešenie:  
Mgr. Miroslav Blaško, e-mail: miroslav.blasko@indprop.gov.sk, tel.: 048/4300289 
 
Komunikácia : otázky na vysvetlenie podmienok výzvy zasielajte na e mailovú adresu odborného garanta za 
technické riešenie v termíne do 22.10.2021 do 13,00 hod. Na tieto otázky bude úrad/garant  obratom 
odpovedať. E mailová komunikácia ohľadom otázok k podmienkam výzvy bude súčasťou spisu verejného 
obstarávania.  
 
Podmienky účasti  
 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa podmienok: 

1. Osobného postavenia -§ 32 ZoVO:  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 
ZoVO., a to sú:  
§32 Ods 1 písm. e) uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu,  
§32 ods 1 písmeno f) uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
 



 
 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. f) ZoVO. 
 
Ak uchádzač nepredloží doklady v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a nebude možné uplatniť inštitút 
vysvetlenia/doplnenia v zmysle ZoVO, nebude jeho ponuka zaradená do vyhodnotenia. 
 

2. Vyplnenie hodnotiacej tabuľky 

Hodnotiacu tabuľku je možné stiahnuť na adrese: 
https://domino.indprop.gov.sk/temp/x.nsf/UNID/1D64C029CFAE5AD1C12587660039E87B?OpenDocument 
 

 

Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky na ponuku spojenú s  prípravou a predložením ponuky znáša 
záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku verejného obstarávateľa. 
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  15 370,00 Eur bez DPH / 4 roky 
 
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH podľa hodnotiacej tabuľky 
 
Platca/neplatca DPH: 
 

1. Ak je záujemca platcom DPH, navrhovanú cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení: 
a) Navrhovaná cena v eur bez DPH 
b) Sadzba DPH v percentách a jej výška v eur 
c) Navrhovaná cena s DPH 

 
2. Ak záujemca nie je platiteľom DPH , uvedie navrhovanú cenu celkom za celú zákazku a súčasne na 

túto skutočnosť v ponuke verejného obstarávateľa upozorní. 

Obsah ponuky: 

1. Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH. 
2. Čestné prehlásenie že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
3. Doklad o oprávnení poskytovať službu, kópia výpisu z obchodného registra, a i. 
4. Vyplnenie hodnotiacej tabuľky 
5. Vlastný návrh zmluvy o poskytovaní služby 

 

Vyhodnotenie ponúk:  

1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa návrhom na plnenie kritéria umiestnil 
na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek 
na predmet zákazky a označí jeho ponuku za úspešnú.  

2. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 
3.  Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu /podpísať objednávku v lehote stanovenej 

verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ hodnotí ponuku uchádzača, ktorého ponuka bola 
zaradená medzi hodnotené ponuky a ktorý sa umiestnil návrhom na plnenie kritéria na ďalšom 
mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak: 

https://domino.indprop.gov.sk/temp/x.nsf/UNID/1D64C029CFAE5AD1C12587660039E87B?OpenDocument


 
 

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 
Výzve na predloženie cenovej ponuky; 

• zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené; 
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako finančné zdroje obstarávateľa rezervované na tento 

účel; 
• nebola predložená ani jedna ponuka 

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 
Cenové ponuky zasielať buď elektronicky na e mailovú adresu : obstaravanie@indprop.gov.sk ( ponuka bude 
zabezpečená heslom, ktoré zašlete na uvedenú e mailovú adresu  do 30 min. po uplynutí lehoty na predkladanie 
ponúk t. j do 22.10.2021 do 10,30 hod) , alebo doručiť na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 Banská 
Bystrica s označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO – Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných 
služieb pre ÚPV SR“ 

Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk 

Termín predloženia ponuky: 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa:  22.10.2021 o 10,00 hod. 
 

Výsledok verejného obstarávania  a)Zmluva/rámcová dohoda b)písomná objednávka 

Oznámenie o výsledku: 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná verejný obstarávateľ oznámi výsledok 
vyhodnotenia ponúk výlučne elektronickou formou. 
 

V Banskej Bystrici, 13.10.2021 
 
 

    Ing. Ľubica Gajdošová, v.r. 
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