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Výzva na predkladanie ponúk na dodanie služieb v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona 
343/2015 Z.z. 
 
Verejný obstarávateľ, ktorým je Katolícka univerzita v Ružomberku, v súlade s podmienkami (§ 117) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Vás týmto  vyzýva na predloženie ponuky: 
 

1. Verejný obstarávateľ: 
Katolícka univerzita v Ružomberku 
IČO: 37801279 
Sídlo: Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovensko 
Kontaktné miesto (miesta): Katolícka univerzita v Ružomberku,  

                                                                     Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok. 
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie: Ing. Jaromír Bíroš 
Mobil: +421 915 934 145,  Telefón: +421 444304693, Fax: +421 444304694 
email: jaromir.biros@ku.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ku.sk 
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste  
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. d) 

 
2. Predmet zákazky: „Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre KU  

                                        v Ružomberku“ 
 
3. Typ zmluvy: Rámcová dohoda  

Rámcová dohoda bude uzatvorená podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 269 ods. 2 v 

nadväznosti na § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a v znení jeho vykonávacích predpisov a ďalších súvisiacich právnych 

predpisov. 

 

Naša značka:  CZ 4077/2019 RE 

Vaša značka:   

Vybavuje: Bš/0915934145 

 

Ružomberok,10.10.2019 

mailto:jaromir.biros@ku.sk
http://www.ku.sk/
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4. Opis a rozsah predmetu zákazky:   
 
Predmetom zákazky je:  VPS (virtuálna privátna sieť)  

 

Komplexné poskytovanie bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných 

telekomunikačných a dátových služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v 

mobile, ďalšie služby) prostredníctvom VPS (virtuálnej privátnej siete), t.j. vytvorením 

vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie verejného 

obstarávateľa do telefónnej siete úspešného uchádzača, dátové služby poskytované 

prostredníctvom LTE siete a v prípade nedostupnosti LTE siete, prostredníctvom 3G , 4G siete. 

 

        Požadované služby, ktoré tvoria predmet zákazky: 

 

a) Zriadenie, prevádzkovanie uzatvorenej verzie VPS (Virtuálna Privátna Sieť) elektronická 

komunikačná služba umožňujúca poskytovanie homogénneho technického, technologického 

prostredia a zvýhodnenej cenovej úrovne volaní medzi SIM kartami mobilného operátora 

registrovanými na verejného obstarávateľa, s možnosťou on-line manažovania zamestnancom 

verejného obstarávateľa 

 

b) zosilnenie GSM signálu - Sieť  GSM opakovačov / GSM repeaterov vo vlastníctve úspešného 

uchádzača. Zosilnenie GSM signálu v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa  

- budova Univerzitnej knižnice KU,   Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok,  

- študijne oddelenie Filozofickej fakulty KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok 

formou siete  GSM opakovačov / GSM repeaterov.  

Uchádzač predloží opis „svojho“ technického vybavenia a navrhovaných opatrení použitých  

uchádzačom na zabezpečenie rovnakej, alebo lepšej kvality signálu GSM v nebytových 

priestoroch verejného obstarávateľa, (uvedených v Tabuľke č. 1. a č. 2.), ako je súčasná kvalita    

signálu. Funkčnosť uvedenej služby najneskôr v termíne od 16.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č.1 - Budova Univerzitnej knižnice KU, Hrabovská cesta 1A, 034 01 RK 

Podlažie pracovne, 
učebne - m2 

sklady,  
pivnice - 

m2 

špecializované 
učebne, 

laboratória - m2 

komunikačné  
plochy - m2 

spolu 
podlažie  - 

m2 

I.PP 1 341 152 0 179 1 672 

I.NP 943 146 0 587 1 676 

II.NP 1 318 4 0 202 1 524 

III.NP 1 363 4 0 226 1 593 

IV.NP 576 11 52 394 1 033 

V.NP 360 0 0 112 472 

VI.NP 120 6 0 112 238 

VII.NP 120 6 0 112 238 

CELKOM     8 447 m2 
      

Tabuľka č. 2 - Študijne oddelenie FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok 

Podlažie pracovne, 
učebne - m2 

sklady,  
pivnice - 

m2 

špecializované 
učebne, 

laboratória - m2 

komunikačné  
plochy - m2 

spolu 
podlažie  - 

m2 

I.NP 195       195 

 
CELKOM     195 m2 
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c) zabezpečenie pokrytia územia Slovenskej republiky signálom mobilných hlasových služieb,  

signálom mobilných dátových služieb, tiež pokrytia územia Slovenskej republiky technológiami: 

GSMlGPRS/EDGE, 3G, 4G a LTE v takom rozsahu a kvalite, aby bola zabezpečená nerušená 

prevádzka poskytovania požadovaných služieb v kvalite zodpovedajúcej európskym technickým 

a technologickým štandardom,  

d) zabezpečenie mobilných hlasových služieb v rámci Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej 

republiky, 

e) poskytovanie dátových služieb prostredníctvom LTE siete a v prípade nedostupnosti LTE siete 

prostredníctvom 3G siete,  

f) odosielanie a prijímanie neobmedzených SMS a MMS správ  v jednotlivých úrovniach paušálov v 

rámci Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky, 

g) poskytovanie mobilných dátových technológií pre pripojenie na internet prostredníctvom 

mobilných zariadení, (internet v mobile, mobilný internet), 

h) zriadenie roamingu 

i) ďalšie služby mobilného operátora podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 

 

j) zachovanie súčasných mobilných telefónnych čísiel a ich prenos do siete mobilného operátora –  

úspešného uchádzača (v prípade prenosu telefónnych čísel záväzky/pokuty voči súčasnému 

operátorovi –  bez pokút /  záväzkov), 

k) aktivácia SIM kariet podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 

l) výmena SIM kariet (napr. pri strate, nefunkčnosti, poškodení), 

m) zmena telefónneho čísla, 

n) sekundová tarifikácia od prvej sekundy, 

o) zablokovanie audiotextových čísel  

p) poskytnutie PIN kódu a PUK kódu k SIM kartám verejného obstarávateľa, 

 

q) zabezpečenie nepretržitej bezplatnej prednostnej infolinky na poradenstvo pre verejného 

obstarávateľa, 

r) pridelenie obchodného zástupcu a pracovníka na fakturačnom oddelení mobilného operátora pre 

verejného obstarávateľa, 

s) elektronický nástroj sprístupnený verejnému obstarávateľovi na von-line webovom rozhraní, 

slúžiaci na kontrolu spotreby jednotlivých SIM kariet, na optimalizáciu telekomunikačných 

nákladov, ktorý umožňuje zistiť okamžitú spotrebu na konkrétnom telefónnom čísle za aktuálne 

fakturačné obdobie a zároveň aj prehľad faktúr a podrobný rozpis za posledných 12 mesiacov, a to 

vrátane vygenerovania prístupových (prihlasovacích) mien a hesiel pre minimálne dve úrovne 

spracovania aplikácie - administratívne a užívateľské, 

t) notifikácie pre verejného obstarávateľa pri prečerpaní 80 % mesačného objemu dát jednotlivému 

používateľovi verejného obstarávateľa, po prečerpaní prideleného mesačného objemu dát bude aj 

naďalej umožnená konektivita do siete internet pôvodnou rýchlosťou, 

 

u) zabezpečenie fakturačného obdobia za mobilné telekomunikačné služby od prvého do posledného 

dňa v mesiaci  

v) spoločná faktúra a tiež fakturácia podľa pracovísk (podľa kódov pridelených SIM kartám),   za 

všetky verejným obstarávateľom aktivované SIM karty a využívané služby,  zasielaná v listinnej aj 

elektronickej podobe, 

w) poskytovanie podrobného výpisu hovorov v elektronickej podobe, 

 

x) iné doplnkové služby podľa aktuálnej ponuky uchádzača 
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Všetky uvedené služby  budú poskytnuté uchádzačom bezodplatne. Predmetom poplatkov nebudú ani 

zmeny v počte SIM – kariet ( navýšenie/zníženie),  resp. zmeny v počte, alebo podieloch využívania 

jednotlivých služieb poskytovaných uchádzačom,  ani žiadne iné poplatky uchádzača. 

Ako platené služby verejným obstarávateľom budú len služby uvedené v Prílohe č. 1 - Cenník služieb 

mobilného operátora (mesačný model služieb)    

 

          Tabuľka štatistických údajov – Priemerná mesačná hodnota prevádzky VPS ( cca 300 SIM) 
           za obdobie 07- 09/2019 

 
 

Údaj /  parameter Hodnota m.j. 

Data National 279 485 MB 

Data Roaming 24 590  MB 

Data Roam CZ 3 479 MB  

Data Roam zona 1 21 068 MB  

Data Roam zona 2 11  MB 

Data Roam zona 3 33 MB  

SMS International 276 ks 

SMS National 14 132 ks 

Voice International 1 257 min. 

Voice National 80 378 min. 

Voice Roaming MT 973 min. 

Voice Roaming MO 2 307 min. 

 
5. Prípravné trhové konzultácie/opatrenia:  nerealizované  
 
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazka, alebo jeho časť:  

Predmet zákazky sa  nedelí na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý rozsah. 
 
7. Podmienky účasti podľa § 117, ktoré je potrebné preukázať úspešným uchádzačom pred 

uzatvorením zmluvy/objednávky: 
 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti : 
 

§ 32 ods.1, písm. e) Je oprávnený dodávať tovar/ 

stavebné práce/ službu, ktorý/-e 

zodpovedá predmetu zákazky 

Splnenie/Preukázanie:  

Doloženým dokladom o oprávnení 

poskytovať služby, ktoré zodpovedajú  

predmetu zákazky, nie starším ako 3 

mesiace, prípadne  zápisom do zoznamu 

hospodárskych subjektov na ÚVO ( 

uvedením linku ) 

§ 32 ods. 1, písm. f) Nemá uložený zákaz účasti vo VO 

potvrdený konečným rozhodnutím 

v SR, alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu 

Splnenie/Preukázanie: 

Písomné čestné vyhlásenie dodávateľa, 

že  nemá uložený zákaz účasti vo VO 

§ 34 ods. 1, písm. d) Opisom technického  vybavenia,  

študijných a výskumných zariadení 

a opatrení použitých uchádzačom 

alebo záujemcom na zabezpečenie 

kvality 

Splnenie/Preukázanie: 

Návrhom (opisom) základného 

technického  riešenie/vybavenia 

uchádzača – t. j. zriadením siete  GSM 

opakovačov / GSM repeaterov na 

zosilnenie GSM signálu  rovnakej, alebo 

lepšej kvality signálu GSM v 

definovaných priestoroch verejného 
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Odôvodnenie primeranosti podmienky   
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa obligatórne vyžadujú podľa § 32 zákona o 
verejnom obstarávaní. 
 

8. Lehota dodania predmetu zákazky:   
 
Prvé dodanie: 16.01.2020    
Rámcová dohoda na obdobie 24 mesiacov, alebo max. finančný limit 69 900,- € bez DPH 
V danom prípade  rámcová dohoda končí uplynutím času, alebo splnením podmienky  
nepresiahnutia finančného limitu) , t. j.: 
 
Lehota poskytovania služieb je 24 mesiacov od momentu jej účinnosti, alebo do vyčerpania  
finančného limitu 69 900,- € bez DPH, podľa toho, ktorá právna skutočnosť nastane ako prvá. 
 

9. Kód CPV:    

Hlavný slovník 

64200000-8 Telekomunikačné služby 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 

64212000-5 Mobilné telefónne služby 

64212300-8 Služby multimediálnych správ (MMS) 

64212100-6 Služby krátkych textových správ (SMS) 

72400000-4 Internetové služby 

10. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 69  693,-  € bez  DPH 
Hodnota zákazky bola stanovená  v súlade s § 6  zákona o verejnom obstarávaní. 

 
11. Spôsob predkladania ponúk:  

  Ponuka sa podáva:  

    písomne prostredníctvom pošty  na adresu verejného obstarávateľa,    

    alebo 

    elektronicky vo formátoch (pdf.) na adresu:  verejne-obstaravanie@ku.sk 

     Je potrebné, aby dokumentácia bola predložená uchádzačom  v termíne na predkladanie ponúk     

      v rozsahu dokumentácie  podľa bodu 12) tejto výzvy.   

        

      Obálku / Správu označte:  Súťaž – Mobilný operátor pre KU v Ružomberku “ 

 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im      

vznikli s prípravou a doručením ponuky.  

 

12. Obsah ponuky:  
                Písomná ponuka vo forme vyplnených  a oprávnenými osobami podpísaných príloh: 

 

                Podmienok účasti v zmysle podmienok bodu 7) tejto Výzvy na predkladanie ponúk 

 

1. Vyplnená Príloha č. 1 – Cenník služieb mobilného operátora (mesačný model služieb)  

2. Vyplnená Príloha č. 2 – Vzor úvodnej strany súťažnej ponuky uchádzača 

3. Vyplnená Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača 

obstarávateľa, ako je súčasná kvalita 

signálu. Súčasťou návrhu ( opisu)  bude 

písomné vyhlásenie, že ku dňu 

16.01.2020, úspešný uchádzač fyzicky 

zabezpečí reálnu prevádzku tejto siete a 

splnenie tejto podmienky 
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4. Návrh Rámcovej dohody v zmysle podmienok Prílohy č. 4 

Uchádzač môže do svojho návrhu zmluvy doplniť len také obchodné podmienky, ktoré 

nie sú v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk. Zároveň nesmie doplniť také údaje, 

ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa. 

5. V prípade konania splnomocnených osôb, predloží uchádzač fotokópiu 

splnomocnenia, ktorá oprávňuje osoby k definovaným úkonom; 

 
V prípade, ak ponuka uchádzača nebude obsahovať zoznam požadovanej dokumentáciu podľa     
bodu 12) tejto výzvy, ponuka uchádzača nebude predmetov vyhodnotenia ponúk. 

 
13. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:  do 30.10.2019 do 12:00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,  nebude zaradená do hodnotenia. 
 

14. Miesto dodania predmetu zákazky:  
 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok 

    Katolícka univerzita v Ružomberku so sídlom na Hrabovskej ceste 1A, 034 01 Ružomberok je      
    verejná vysoká škola organizačne členená na fakulty, semináre, ubytovacie a stravovacie  
    zariadenie, knižnicu a rektorát.  
    Pracoviská verejného obstarávateľa  sa nachádzajú v mestách Košice, Spišská Kapitula,  
    Levoča, Poprad a Ružomberok.  

               Z hľadiska dostupnosti služieb, je miesto dodania predmetu zákazky  Slovenská republika,  
        Európska únia a zvyšné krajiny sveta. 
          
15. Doplňujúce informácie: - 

 
16. Obhliadka:  Odporúča sa (so zameraním na podmienku bod 4 b) tejto Výzva na predkladanie 

ponúk 
 
Kontaktná osoba v pracovnom čase Po-Pi 7:00 – 15:00 hod. , 
Ing. Peter Debnár  tel. 0918 722 016, email peter.debnar@ku.sk 
 

17. Ostatné  požadované podmienky na predmet zákazky:   
 

a) Plnenie predmetu zákazky je vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých ostatných  nákladov 

súvisiacich splnením predmetu zákazky. 

 

b) Služba musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne, kvantitatívne parametre a úžitkové 

vlastnosti uvedené v špecifikácii / opise a podmienkach tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 

 

c) Všeobecná záručná doba 24 mesiacov. 

 

d) Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky v rozsahu nepresahujúcom zmluvnú cenu 

stanovenú v Rámcovej dohode. Vzhľadom na skutočnosť, že výška skutočnej  hodnoty všetkých 

zákaziek zadaných na základe Rámcovej dohody bude závislá od potrieb, možností verejného 

obstarávateľa, od výšky vyčleneného limitu na nákup služieb, ktorý je predmetom  dohody počas 

obdobia 24 mesiacov jej platnosti, verejný obstarávateľ nebude mať zmluvnú povinnosť zadať 

zákazky do maximálnej celkovej hodnoty uvedenej v Rámcovej dohode. Verejný obstarávateľ je 

oprávnený postupovať v súlade s podmienkami bodu 17. písm. e), f)  tejto Výzvy za predpokladu, 

že doplnenie ponuky uchádzača nepresiahne celkovú zmluvnú cenu. Vo výpočte sumy 

predstavujúcej celkovú zmluvnú cenu je zahrnutá aj hodnota opakovaných plnení. 

 

e) Počas trvania dohody si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, prípadne zmeniť druh 

služby v rozsahu obstarávania - (iné druhy služieb) a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, 

pričom zmluvný finančný objem tejto rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti ostane 

nezmenený. 
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f) Pre iné druhy služieb môže verejný obstarávateľ požiadať uchádzača o doplnenie ich ponuky za 

predpokladu, že takéto doplnenie (ponuky) bude počas platnosti tejto zmluvy max. do výšky 10 

% z celkovej hodnoty zákazky uvedenej, pričom celková hodnota zákazky sa nemení. 

Predmetom doplnenia ponuky uchádzača môžu byť len  služby identické, zastupiteľné alebo 

porovnateľné službou predstavujúcou predmet tejto rámcovej dohody. 

g) Cenu za plnenie predmetu zákazky uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi na 

základe predložených faktúr. Splatnosť faktúr 30 dní. 

 

h) Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a číslo 

objednávky objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto 

bodu, objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti na doplnenie a/alebo prepracovanie 

dodávateľovi. 

 

i) Ďalšie podmienky pre predmet zákazky, podľa podmienok Prílohy č . 4 Rámcová dohoda tejto 

Výzvy, 

 

j) Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zaradiť do svojho návrhu Rámcovej dohody  

minimálne podmienky  podľa tejto  Výzvy na predkladanie ponúk - Záväzné zmluvné podmienky 

realizácie predmetu zákazky,   resp. upravené podmienky, ktoré podstatu pôvodných 

podmienok  nesmú meniť,  prípadne doplniť ním navrhované také podmienky, ktoré sa nebudú 

vymykať obvyklým zmluvným podmienkam. Uchádzač môže do svojho návrhu zmluvy doplniť 

len také obchodné podmienky, ktoré nie sú v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk. Zároveň 

nesmie doplniť také údaje, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa. 

 

k) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle 

podmienok (§ 57) zákona č. 343/2015 Z.z. 

 

18. Podmienky financovania predmetu zákazky 
a) Predmet zákazky bude financovaný z dotačných finančných prostriedkov štátneho 

rozpočtu, vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.  
b) Lehota splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia po dodaní predmetu 

plnenia.  
c) Verejný obstarávateľ preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zákazky neposkytuje.  

 
19. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:  CZ 4077/2019 RE. 

 
20. Kritérium na hodnotenie ponúk:  

 
Najnižšia cena v € bez DPH celkom,  
podľa podmienok Prílohy č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk  
    
     Definovanie jednotkovej ceny položky, zaokrúhlenie maximálne na dve desatinné miesta. 
     Hodnotenie ceny celkom  za dodanie predmetu zákazky ostatných  uchádzačov sa  
      vyjadrí zostupných zaradením v tabuľkovom  prehľade. Výsledné celkové ceny uchádzačov  
       sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.         

Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu zmluvnú  
 cenu  v € bez DPH celkom.  
  V prípade rovnosti cien v € bez DPH celkom, ponúk uchádzačov, úspešným uchádzačom  
sa stane uchádzač, ktorého položka č. 9  v Prílohe č.1 – Cenník služieb mobilného operátora  
(mesačný model služieb), bude mať nižšiu cenu. 
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Je potrebné, aby cena obsahovala všetky náklady súvisiace s poskytnutím definovaného 
predmetu zákazky. Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný 
uchádzač. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. 
 

       
Príloha č. 1 – Cenník služieb mobilného operátora (mesačný model služieb)  

Príloha č. 2 -  Vzor úvodnej strany súťažnej ponuky uchádzača 

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Rámcová dohoda – „Návrh/Text“  

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------ 

RNDr. Daniel Macko, CSc.  

 Kvestor KU v Ružomberku 

 

 


