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Druh zákazky: Služby.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
IČO: 31947000
Poštová adresa: Hlavná 110
PSČ: 04265
Mesto/obec: Košice-Staré Mesto
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Kancelária Ústavného súdu SR,
Mäsiarska 59, 04265 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Dagmar Pillárová
Mobil: +421 905882924
Telefón: +421 557207251
Fax: +421 556227701
E-mail: dagmar.pillarova@concourt.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.concourt.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.concourt.sk
Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo
miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. a).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Komplexné služby mobilného operátora.

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby.
Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2
k zákonu/kategórie služieb číslo 17-27 podľa prílohy č. 3 k zákonu): 5.
a)

Stavebné práce

b)

Tovary

c)

Služby
Hlavné miesto poskytovania služieb: Hlavná 110, Košice a Župné
nám. 12, Bratislava (detaš.pracovisko)
NUTS kód:
SK0.
SK042.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Poskytovanie komplexných služieb mobilného operátora s vytvorením
virtuálnej privátnej siete, t. j. vnútropodnikovej siete, a poskytovanie
hlasových spojení, datových spojení a prístupu na internet, ako aj
doplnkových služieb.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 64212000-5.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72300000-8, 72400000-4, 64212100-6.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 30000,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.

Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 1/Verejného obstarávania sa môže
zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia v súlade s ustanovením § 99 ods. 1 písm. b) v
nadväznosti na § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, a
to: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo

poskytovať službu. 2/Uchádzač preukazuje splnenie účasti dokladom
o oprávnení poskytovať službu (originálom alebo overenou kópiou),
ktorým môže byť: aktuálny výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ a príspevková organizácia
podnikateľ) a živnostenské oprávnenie alebo aktuálny výpis z
obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registri) alebo iné než
živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.
3/Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom
pre verejné obstarávanie môže postupovať podľa § 128 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní. Zapísanie v zozname podnikateľov
oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní platným potvrdením Úradu pre
verejné obstarávanie k poslednému dňu lehoty na predkladanie
ponúk. 4/Pri skupine dodávateľov preukazuje každý člen skupiny
splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 5/Ak uchádzač
nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva
požadované doklady alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine
jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako
Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút
čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu
alebo v krajine sídla uchádzača.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 1/Aby uchádzač splnil minimálnu úroveň
štandardov požadovanú verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní, ako aj podmienky preukázania
finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 zákona o
verejnom obstarávaní, musí predložiť uvedené doklady: a) prehľad o
celkovom alebo dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, za posledné tri roky (2009, 2010, 2011), za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti. Minimálna požadovaná úroveň obratu za stanovené obdobie
troch rokov je 150 000,00 eur bez DPH. b) čestné vyhlásenie
uchádzača, v ktorom uvedie, v ktorých bankách má na podnikanie
zriadené účty, c) potvrdenia všetkých bánk alebo pobočiek bánk, v
ktorých má uchádzač zriadené účty, pričom potvrdenie musí
obsahovať údaje:- o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné
záväzky, - v prípade splácania úveru potvrdenie o dodržiavaní
splátkového kalendára,- že uchádzač v posledných dvoch rokoch
nebol a ani v súčasnosti nie je v nepovolenom debete,- že jeho bežný

účet v posledných dvoch rokoch nebol a ani v súčasnosti nie je
predmetom exekúcie. 2/V prípade, že uchádzač využije na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah uchádzač musí verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 3/Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne v súlade s § 31 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní. 4/Ak uchádzač nedokáže z objektívnych
dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným
dokladom, verejný obstarávateľ môže v súlade s § 27 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje
finančné a ekonomické postavenie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
1/Možnosť požiadavky na preukázanie obratu vyplýva priamo zo
zákona a jeho stanovená minimálna výška by mala preukázať, že v
stanovenom období uchádzač poskytoval služby, ktoré sú predmetom
tejto súťaže v objeme finančných prostriedkov aký má stanovený
verejný obstarávateľ minimálne pre 5 odberateľov, prípadne pre
viacero odberateľov v menšom finančnom objeme. 2/ Ďalšou
podmienkou si verejný obstarávateľ overuje platobnú schopnosť
uchádzača a plnenie si finančných záväzkov voči banke. Podmienka
je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne
a ekonomicky stabilným partnerom.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 1/Uchádzač vo svojej ponuke musí
predložiť doklady, ktorými preukazuje, že v predchádzajúcom období
bol schopný technicky a odborne spôsobilý úspešne plniť zmluvy
rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je
požadovaná, a v súčasnom období je schopný technicky a odborne
spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. Technickú alebo odbornú
spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní preukáže uchádzač predložením zoznamu minimálne
troch poskytovaných služieb za predchádzajúce tri roky (2008, 2009,
2010) v oblasti predmetu zákazky s uvedením obchodných názvov
odberateľov, zmluvných období, zmluvného množstva (minimálna
požadovaná úroveň štandardov je 45 000 eur bez DPH u jedného
odberateľa) a cien za zmluvné obdobia. Ak odberateľom: - bol verejný
obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávateľ, - bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, uchádzač predloží vyhlásenie o ich uskutočnení. 2/ Splnenie
noriem zabezpečenia kvality uchádzačom vyžaduje verejný
obstarávateľ preukázať v súlade s § 29 zákona o verejnom

obstarávaní predložením certifikátu kvality vydanom nezávislou
inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie normy EN ISO
9001:2000 a vyššej vo vzťahu k predmetu zákazky, alebo
rovnocenného osvedčenia vydaného príslušnými orgánmi členských
štátov, alebo iným dôkazom, ako sú rovnocenné opatrenia na
zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu. Ak uchádzač nemá certifikovaný systém manažérstva
kvality, musí predložiť dôkazy, ktoré sú relevantné a preukazujú
splnenie požiadaviek príslušnej normy, pričom ich vhodnosť preverí
verejný obstarávateľ priamo u uchádzača. Za dôkazy rovnocenné
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadavky verejného
obstarávateľa nemožno považovať príručku kvality, žiadosť o
certifikáciu, ani potvrdenie preukazujúce, že žiadateľ je v konaní o
udelenie certifikátu, ani žiadne potvrdenia, vyhlásenia alebo podobné
doklady deklarujúce plnenie požiadaviek normy. Jediným
akceptovateľným dokladom je potvrdenie samotného certifikačného
orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému
manažérstva kvality, ale v tom čase ešte nestihol vydať samotný
certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania
plnenia požiadaviek normy. 3/Skupina dodávateľov preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti spoločne v súlade s § 31 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní. 4/V prípade, že uchádzač využije na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah uchádzač musí verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 28
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 5/Verejný obstarávateľ uzná aj
iný doklad, ktorý predloží uchádzač na preukázanie splnenia
podmienok účasti, ak ním preukáže splnenie požadovaných
skutočností.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): 1/
Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a
kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností uchádzača s
plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru, ako je
predmet zákazky, a to s prihliadnutím na minimálny objem, ktorý
nepresahuje výšku predpokladanej hodnoty zákazky s ohľadom na
obdobia poskytovania služieb. 2/ Uchádzač splnením ďalej
podmienky preukazuje, že sa zaoberá kvalitou a stabilitou svojich
procesov, ich riadením a neustále sa zlepšuje, aby bol schopný
uspokojiť potreby zákazníkov za priemeranú cenu.
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská
Nie.
ODDIEL IV. POSTUP

IV.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2.

Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ
Spr 569/2012
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 8. 6. 2012. Čas: 10.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 13. 6. 2012. Čas: 09.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 13. 6. 2012. Čas: 10.30 h.
Miesto: Kancelária verejného obstarávateľa v budove nachádzajúcej
sa na ulici Mäsiarska 59 v Košiciach, II. poschodie, č. miestnosti
3.315.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: 1/Na otváraní
obálok sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v
stanovenej lehote. 2/Na otváraní ponúk môže byť uchádzač
zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. 3/
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk
preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. 4/
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti,
kópiou dokladu o oprávnení uchádzača podnikať a splnomocnením
na zastupovanie (originál alebo úradne overený doklad).
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.2.

Ďalšie informácie
1/Celá ponuka, ako aj ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom
obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom
jazyku. 2/ Verejný obstarávateľ požaduje v novom zmluvnom
vzťahu:pokrytie signálom na 85 % Slovenska alebo väčším, ponechať
vytvorenie VPS a zachovať službu správy tejto VPS a správy firemnej

VI.3.

komunikácie (alebo niečo obdobné), vytvorením VPS musí mať
verejný obstarávateľ zabezpečenú službu, pomocou ktorej môže
uskutočňovať hovory na telefónne čísla verejného obstarávateľa
počas celého dňa výrazne lacnejšie, za jednotné tarify a už od prvej
sekundy hovoru, zachovať službu Správa hlasovej VPS, čo je webová
aplikácia, prostredníctvom ktorej môže verejný obstarávateľ
administrovať vlastnú mobilnú sieť, a tým priamo kontrolovať a
ovplyvňovať náklady na komunikáciu, a pod prideleným menom a
heslom môže nastavovať obmedzenia pre jednotlivé SIM karty, čím
dosiahne ďalšie sekundárne úspory, zabezpečiť, aby aplikácia Správa
firemnej komunikácie (alebo obdobná aplikácia) bola i naďalej
dostupná nonstop z ktoréhokoľvek počítača s prístupom na internet a
musí umožňovať zistiť spotrebu konkrétneho telefónneho čísla za
aktuálne fakturačné obdobie a poskytovať aj prehľad faktúr a
podrobný rozpis hovorov za posledných 12 mesiacov, poskytovanie
služby mobilný internet s neobmedzeným mesačným objemom
prenesených dát. 3/ Uchádzač na vlastné náklady a účet zabezpečí
prechod z predchádzajúceho zmluvného plnenia na nové zmluvné
plnenie, prenos telefónnych čísel a kontinuálnu prevádzku tak, aby po
podpise zmluvy nedošlo k prerušeniu poskytovania služieb. 4/ Verejný
obstarávateľ má záujem o nákup akciových zariadení ku každej
hlasovej SIM karte i mobilnému internetu v priebehu zmluvného
obdobia, a to s viazanosťou najviac na 24 mesiacov. 5/ Náklady
vzniknuté s úhradou zmluvnej pokuty, ktorá bude verejnému
obstarávateľovi účtovaná v súvislosti so zrušením viazanosti
mobilných zariadení pred uplynutím lehoty ich viazanosti budú
súčasťou ceny celkom pri určení ceny podľa stanoveného kritéria. Ak
by mal uchádzač záujem o podieľanie sa na zmluvnej pokute spolu s
verejným obstarávateľ, je mu to pri určovaní ceny celkom podľa
stanoveného kritéria umožnené.
Dátum odoslania tejto výzvy
22. 5. 2012

