HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1
Súťažné podklady
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa: Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Internetová adresa: www.bratislava.sk
Kontaktné miesto: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova ul. 10, 811 05 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Strnádlová
Telefón: +421-2-59980621
Fax: +421-2-54418252
E-mail: sutaz@mp.bratislava.sk
2. Predmet zákazky
Predmetom zmluvy je zabezpečenie servisnej služby komunikačného systému na Gunduličovej ul. 10,
na Medenej ul. č. 2, na Listovej ul. č. 10, na Hálkovej ul. č. 11, na Saratovskej ul. č. 30, na Haanovej ul.
č. 10, spočívajúcej v uskutočňovaní kontrol zariadení, diagnostikovaní chýb a porúch a ich
odstraňovanie, opráv, údržby, nevyhnutných technických zmien a zmien konfigurácie zariadení. Bližšia
špecifikácia a rozsah realizácie je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky tejto výzvy.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Údržba telekomunikačných zariadení - 50330000-7
4. Predpokladaná hodnota zákazky
Do 23 500,- Eur s DPH.
5. Rozdelenie predmetu zákazky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
6. Variantné riešenie
6.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
6.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.
7. Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie Zmluvy o dielo v zmysle § 536 nasl. Obchodného zákonníka.
Trvanie zmluvy – 3 roky odo dňa účinnosti zmluvy
8. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Podkladom pre zaplatenie dohodnutých výkonov, prác a služieb realizovaných zhotoviteľom bude
faktúra. Faktúry budú vystavené samostatne podľa poskytnutej služby na jednotlivé organizačné zložky

a to: Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej „referát PCO“) a Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
(ďalej „MsP“). Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude doklad o vykonaní prác. Úhrada faktúr bude
vykonávaná bezhotovostnými prevodnými príkazmi splatnými do 14 dní odo dňa doručenia. V prípade,
ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, resp. nebude po stránke vecnej
alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo
prepracovanie s oprávnenými pripomienkami a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia
správne doplnenej prepracovanej faktúry. Ceny budú platné počas celej platnosti zmluvy. Úpravu je
možné realizovať iba v prípade legislatívnych zmien DPH.
9. Spôsob určenia ceny
9.1. Navrhovaná jednotková cena musí byť spracovaná podľa špecifikácie uvedenej v Opise predmetu
zákazky.
9.2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
9.3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
9.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
9.3.2 sadzba DPH a výška DPH,
9.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
9.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
9.5 Navrhovanú zmluvnú cenu je potrebné uviesť na dve desatinné miesta.
10. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v nasledovnom poradí:
10.1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ
DPH), zodpovednú osobu, tel. číslo, e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu.
10.2. Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk podľa tabuľky (príloha č. 2)
10.3. Doklad o oprávnení podnikať – originál, príp. úradne osvedčená kópia nie staršia ako 3 mesiace.
11. Predkladanie ponúk
11.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
11.2. Uchádzač predloží požadované doklady a dokumenty v tlačenej forme. Dokumenty, ktoré musia
byť zo strany uchádzača potvrdené. Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej
obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi. Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené
nasledovné údaje:
• adresa verejného obstarávateľa,
• adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
• označenie „súťaž – neotvárať“,
• označenie heslom súťaže „ telekomunikačný systém“.
11.3. Uchádzač pošle ponuku v lehote na predkladanie ponúk na horeuvedenú poštovú adresu
verejného obstarávateľa.
11.4. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v €.
11.5. Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.

11.6. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 8.11.2013 do 12.00 h, pričom rozhodujúcim je
dátum pečiatky pošty.
11.7. Ponuka uchádzača doručená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
11.8. Ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania, ak:
11.8.1. nebude obsahovať doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom
uvedené v tejto výzve.
11.8.2. ponuka na predmet zákazky alebo cenová ponuka nebude zodpovedať požiadavkám
verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.
12. Termín vyhodnotenia ponúk: 11.11.2013
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob hodnotenia
13.1. Verejný obstarávateľ stanovuje ako jediné kritérium: najnižšiu cenu v €. Celková cena je súčet
jednotlivých cien za poskytované služby.
13.2. Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou. Pri
ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako
podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky (v čitateli) a navrhovanej ceny príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, (v menovateli) prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené
podkritérium.
13.3. Každý člen komisie vyhodnocuje ponuky uchádzačov samostatne.
13.4. Pri každej ponuke člen komisie pridelí body podľa 13.2. Výpočet bude na dve desatinné miesta.
13.5. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť vyplnenú tabuľku s návrhom na plnenie kritérií.
13.6. V prípade, že uchádzač predloží na niektoré podkritérium, v ktorom sa hodnotí cena ponuku 0,- €,
verejný obstarávateľ pre zabezpečenie procesu vyhodnotenia ponúk bude hodnotiť ponuku ako 0,01 €.
13.7. Komisia spracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Výsledné hodnoty vyhodnotenia jednotlivých
ponúk od členov komisie sa sčítajú a podelia sa počtom členov komisie a zostaví sa poradie úspešnosti
ponúk.
13.8. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia členov
komisie dosiahne najvyššie bodové ohodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa
počtu získaných bodov.

1.
2.
3.
4.

Kritérium
Celková cena za servisné práce podľa bodu B prílohy č.1
(súčet mesačných paušálov pre MsP a referát PCO)
Hodinová sadzba v €, Po-Pia 8:00 – 17:00 hod. (výkon servisu, školenie)
Cestovné (paušál) v €
Hodinová sadzba v € Po-Pia 17:00 – 8:00,sobota, nedeľa, sviatky

Body
80
10
7
3

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy
14.1. Verejný obstarávateľ doručí každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná,
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Ostatným oznámi, že ich ponuka neuspela.
14.2. Zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom nesmie byť v rozpore s touto výzvou a predloženou
ponukou.

14.3. Proti postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 zákona nie je možné uplatniť revízny
postup.
14.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že ponúknuté ceny presiahnu limit
pridelených finančných prostriedkov, súťaž zrušiť.

Bratislava, 21.10.2013

.............................................
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor

Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky
Predmetom zmluvy je zabezpečenie servisnej služby komunikačného systému na Gunduličovej 10, na
Medenej ul. č. 2, na Listovej ul. č. 10, na Hálkovej ul. č. 11, na Saratovskej ul. č. 30, na Haanovej ul. č.
10, spočívajúcej v uskutočňovaní kontrol zariadení, diagnostikovaní chýb a porúch a ich odstraňovanie,
opráv, údržby, nevyhnutných technických zmien a zmien konfigurácie zariadení.
A. Zoznam servisovaných zariadení:
Zariadenia na Gunduličovej 10:

MsP

Innovaphone IP800,4 ISDN BRI

1 ks

1 ks

10 užívateľkých licencií

3 ks

2 ks

Innovaphone IP 100/110, VoIP telefón

21 ks

7 ks

Innovaphone IP 200/230

5 ks

1 ks

Prídavný modul k IP 230

2 ks

1 ks

Innovaphone IP202, VoIP telefón

2 ks

Innovaphone IP200, VoIP telefón

2 ks

Innovaphone IP305

2 ks

Billing SW Multisite

1 ks

Switch 16 portový 10/100Mb menežovateľný s 8 PoE

1 ks

Switch 24 portový 10/100Mb menežovateľný PoE

2 ks

Zariadenia na jednotlivých okrskových staniciach:
Okrskové stanice :
OS Staré Mesto – Medená ul. 2
OS Ružinov – Listová ul. 4
OS Nové Mesto – Halkova ul. 11
OS Dúbravka – Saratovská ul. 30
OS Petržalka – Haanova ul. 10
Innovaphone IP302

5 ks

IP 200/110, VoIP telefón

20 ks

referát PCO

IP 230, VoIP telefón

5 ks

Switch 16 portový 10/100Mb menežovateľný s 8 PoE

5 ks

B. Rozsah servisných prác:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytovanie telefonických konzultácii s reakčnou dobou do 4 hodín
kontrola stavu hardwaru
diagnostika chýb a porúch a ich odstraňovanie
kontrola funkčnosti systému
kontrola systémových a chybových hlásení
kontrola koncových zariadení (telefóny)
nevyhnutné zmeny konfigurácie
kontrolu nastavení
potrebné back -upy
školenia užívateľov
konzultačná činnosť

Práce budú poskytované v čase od 8.00 do 17.00 hod v pracovných dňoch.
Rozsah prác je minimálne :

MsP – 7 hodín mesačne
Referát PCO - 2 hodiny mesačne.

C. Ostatné servisné práce a poskytované služby
Ide o výkon servisu nad rámec dohodnutého rozsahu v časti B. a mimo záruky.
D. Popis kritérií
1. Celková cena za servisné práce podľa bodu B prílohy č.1 (súčet mesačných paušálov pre MsP
a referát PCO)
Ide o stanovenie mesačnej sumy pre výkon servisu pre dve organizačné zložky a to MsP
a referát PCO v rozsahu podľa bodu B pre zariadenia definované v časti A. V cene majú byť
zahrnuté všetky náklady spojené s výkonom danej činnosti mimo náhradných dielov. Celková
cena daného kritéria je súčet mesačného paušálu pre MsP a mesačného paušálu pre referát
PCO. Hodnotiť sa bude súčet mesačných paušálov.
2. Hodinová sadzba v €, Po-Pia 8:00 – 17:00 hod. (výkon servisu, školenie)
Jedná sa o servis a poskytovanie služby v súvislosti s predmetom obstarávania v definovanom
čase, ktorý je nad rámec činností definovaný v časti B. Je vyjadrený hodinovou sadzbou v €.
Cena je definovaná ako hodinová sadzba na odstránenie závady resp. ponúknutie služby a nie
ako človekohodina.
3. Cestovné (paušál) v €
Vyjadruje paušál cestovných náhrad pri zabezpečovaní výkonu servisu mimo časti B. Cestovné
sa vyjadruje jednou paušálnou sumou bez ohľadu na najazdené km vyjadrenú v €.
4. Hodinová sadzba v € Po-Pia 17:00 – 8:00,sobota, nedeľa, sviatky
Jedná sa o urgentný servis v čase Pondelok až Piatok po 17:00 hod. do 8:00 hod., v sobotu,
nedeľu a počas štátnych sviatkov. Je vyjadrený hodinovou sadzbou v €. Cena je definovaná
ako hodinová sadzba na odstránenie závady resp. ponúknutie služby a nie ako človekohodina.

Príloha č. 2
Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií
na vyhodnotenie ponúk
Názov uchádzača:
Obec :
Ulica :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

Por.
Č.
1.

2.
3.
4.

Kritérium

Navrhovaná
zmluvná cena
bez DPH v €

DPH

Celková cena za servisné práce podľa bodu B
prílohy č.1 (súčet mesačných paušálov a) a b)
a) Mesačný paušál pre MsP
b) Mesačný paušál pre referát PCO
Hodinová sadzba v €, Po-Pia 8:00 – 17:00 hod.
(výkon servisu, školenie)
Cestovné (paušál) v €
Hodinová sadzba v € Po-Pia 17:00 – 8:00,sobota,
nedeľa, sviatky

Počet hodín servisu podľa bodu B prílohy č. 1: pre MsP pre referát PCO -

Odtlačok pečiatky uchádzača
Podpis

hod.
hod.

Navrhovaná
zmluvná cena
s DPH v €

