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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Dunajská Streda
IČO:  00305383
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 315903941
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://www.ezakazky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.uvo.gov.sk

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:  Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
„Zabezpečenie komplexných telekomunikačných služieb (internetu, pevnej telefónnej linky a káblovej televízie)“

II.1.2)    Hlavný kód CPV
64000000-6

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
64200000-8 - Telekomunikačné služby  
64210000-1 - Telefónne služby a prenos údajov  
64213000-2 - Služby spoločnej telefónnej siete  
72300000-8 - Dátové služby 
72400000-4 - Internetové služby 
92200000-3 - Rozhlasové a televízne služby 
64211000-8 - Verejné telefónne služby 
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných telekomunikačných služieb
podľa predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu a špecifikácii: 
1.Verejný obstarávateľ v rámci internetových služieb požaduje sprevádzkovanie, inštaláciu a konfiguráciu a: 
2.Verejný obstarávateľ v rámci poskytovania pevných liniek požaduje:

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS: 
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Mesto Dunajská Streda a organizácie v jeho zriaďovacej kompetencii.

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných telekomunikačných služieb
podľa predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu a špecifikácii: 
 
1.Verejný obstarávateľ v rámci internetových služieb požaduje sprevádzkovanie, inštaláciu a konfiguráciu a: 
pridelenie obchodného zástupcu a zamestnanca na fakturačnom oddelení poskytovateľa služby pre verejného
obstarávateľa,  
bezplatnú papierovú súhrnnú faktúru (rozpis za jednotlivé dátové služby a podľa  
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jednotlivých organizácií) a jej doručenie na dohodnutú adresu organizácie,  
začiatok a koniec fakturačného mesiaca sa bude zhodovať s kalendárnym mesiacom, tzn. začínať bude prvý deň
kalendárneho mesiaca a končiť posledný deň kalendárneho mesiaca, splatnosť faktúr 30 dní odo dňa doručenia faktúry,  
2.Verejný obstarávateľ v rámci poskytovania pevných liniek požaduje:  
možnosť zrušenia pevnej telefónnej linky predčasne, bezplatný prenos (ponechanie) aktuálnych jestvujúcich telefónnych
čísel, 
bezplatné alebo cenovo zvýhodnené volania medzi všetkými telefónnymi číslami verejného obstarávateľa v pevnej sieti, 
pridelenie obchodného zástupcu a zamestnanca na fakturačnom oddelení operátora pre verejného obstarávateľa,  
sekundová tarifikácia od prvej sekundy, 
bezplatné poskytovanie elektronického podrobného rozpisu hovorov a nákladov za fakturačné obdobie za jednotlivé
pevné linky,  
v prípade vyžiadania bezplatný papierový podrobný rozpis hovorov a nákladov za jednotlivé pevné linky,  
bezplatná papierová súhrnná faktúra (rozpis za jednotlivé pevné linky a podľa jednotlivých organizácií) a jej doručenie
na dohodnutú adresu podľa rozpisu organizácií,  
možnosť zmeny telefónneho čísla za iné,  
blokovanie audio textových čísiel, čísiel spoplatnených osobitným spôsobom, resp. iná blokácia hovorov,  
začiatok a koniec fakturačného mesiaca sa bude zhodovať s kalendárnym mesiacom, tzn. začínať bude prvý deň
kalendárneho mesiaca a končiť posledný deň kalendárneho mesiaca,  
splatnosť faktúr 30 dní odo dňa doručenia faktúry,  
zriaďovací poplatok max. 10,00 EUR s DPH za 1 pevnú linku,

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.1)    Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená:  Nie

V.1)    Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená:  § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

28.10.2016
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