
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

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)
Hlavná adresa(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 centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
REFAM s.r.o.
IČO:  46124934
Staničná 6 , 924 01 Galanta
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.uvo.gov.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Áno
Adresa (URL):  http://ezakazky.sk
Chcete vyplniť aj adresu:  Nie
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
„Zabezpečenie komplexných telekomunikačných služieb (internetu, pevnej telefónnej linky a káblovej televízie)“
Referenčné číslo: 7332/2016/018-MH

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 
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  
jednotlivých organizácií) a jej doručenie na dohodnutú adresu organizácie,  
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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.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
60 000,00 EUR bez DPH

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

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Dunajská Streda a organizácie v zriaďovacej pôsobnosti mesta. Podrobne odberné miesta špecifikované v
súťažných podkladoch.

II.2.4)    Opis obstarávania
1.Internetové služby sprevádzkovanie, inštaláciu a konfiguráciu 
2.Pevné linky  
3. Televízne služby 
Podrobná špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch

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

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
60 000,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  60
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  A.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 zákona: 
 
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
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účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať, 
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
A.1 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku A 
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
S účinnosťou zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (1. júl 2016) je potrebné ustanovenie § 32 ods. 1 písm.
a) zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na účasť právnickej osoby vo verejnom obstarávaní aplikovať tak, že na
preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia je potrebné predložiť výpis z registra trestov
právnickej osoby spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho
orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista) vo verejných obstarávaniach vyhlásených/začatých od 1. júla 2016. 
 
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,  
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Verejný obstarávateľ
nepožaduje

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Podľa §34 ods. 1 písm. a)
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky
tovaru, stavebných prác alebo služieb zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.  
 
V prípade, že došlo k transformácii verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti, bude uznaný aj dôkaz o
plnení/referencia od nástupníckej organizácie. Prevod práv bude deklarovať nástupnícka organizácia v čestnom
vyhlásení s podpisom nového štatutárneho orgánu v originálnom vyhotovení.  
 
Podľa §34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo
záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom v súlade s Prílohou č. 4
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna požadovaná úroveň:  
Podľa §34 ods. 1 písm. a) verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti: 
Verejný obstarávateľ bude posudzovať všetky dôkazy o plnení/referencie za hodnotené obdobie, ktoré boli vystavené
verejným obstarávateľom, obstarávateľom. podľa zákona o verejnom obstarávaní. Hodnoteným obdobím je obdobie
predchádzajúcich troch rokov 2013, 2014, 2015, 2016 
Uchádzač sa musí za hodnotené obdobie (spolu za obdobie troch rokov) preukázať referenciami/dôkazmi v celkovom
finančnom objeme zrealizovaných zákaziek v minimálnej hodnote 60 000,00 EUR bez DPH (alebo ekvivalent v inej
mene) rovnakého alebo obdobného charakteru alebo zložitosti ako je príslušnú časť predmetu zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ akceptuje referencie uchádzača podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne dôkaz
o plnení potvrdených verejným obstarávateľom podľa § 187 ods. 6 zákona.  
V prípade dokladov vystavených v inej mene ako euro, prepočet bude uchádzačom vykonaný kurzom uvedeným v ECB
platným v deň rozhodujúcej skutočnosti.  
 
Podľa §34 ods. 1 písm. l) 
Uchádzač k splneniu podmienok účasti v súlade s §34 ods. 1 písm. l) uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Uchádzačom navrhovaný subdodávateľ musí
spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
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písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. 
 
Odôvodnenie primeranosti:  
Verejný obstarávateľ si touto podmienkou overuje skúsenosti uchádzačov pri dodaní predmetu zákazky rovnakého alebo
podobného charakteru a zložitosti ako je príslušnú časť predmetu zákazky. Požiadavka je dostatočná a primeraná,
postačujúca verejnému obstarávateľovi na preukázanie schopnosti splniť si príslušnú časť predmetu budúcej zákazky,
zároveň je stanovený nediskriminačne a tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť široký okruh uchádzačov.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

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

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  03.11.2016 09:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
Trvanie v mesiacoch:  4

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  03.11.2016 10:00
Miesto:  Mestský úrad Dunajská Streda
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Časť "Ostatné" komisia verejného obstarávateľa.  
Časť "Kritéria" komisia verejného obstarávateľa, uchádzači, ktorí predložili ponuky a neboli v časti "Ostatné" vylúčení.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Nie

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu
možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa môže uskutočňovať
písomne prostredníctvom pošty alebo iným prepravcom listových zásielok, alebo elektronickým systémom na portáli
www.ezakazky.sk, alebo kombináciou uvedeného ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne uvedené inak. 
Žiadosť o súťažné podklady musí byť zo strany záujemcu doručená v listinnej forme alebo prostredníctvom systému
www.ezakazky.sk a to v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za doručené v
zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných
užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí sú verejnému
obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných
užívateľov výhod. 
Verejný obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 33 ods. 2,
ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo
osoby podľa § 34 ods. 3, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných
užívateľov výhod.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.10.2016
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