Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Názov zákazky:

„Zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb“

DEFINOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY - ŠPECIFIKÁCIA POŽIADAVIEK:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A
837 63 Bratislava
Zastúpený: Michal Němec – riaditeľ
2. Predmet zákazky:
„Zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb“
3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby
telekomunikačných služieb“ pre zamestnancov organizácie.

na

„Zabezpečenie

mobilných

4. Druh zákazky: služba
5. Zdroj finančných prostriedkov:
Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu ako aj zo štrukturálnych fondov EÚ Národného
projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ ktorý je súčasťou prioritnej osi
1. Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje.
6. Požiadavky na predmet zákazky:
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, s nasledujúcimi požiadavkami na službu:
PRODUKT 1 - paušál do mobilu kus 36
PRODUKT 2 - paušál do mobilu kus 27
Technické vlastnosti / charakteristika:
TYP PROGRAMU- ZAHRNUTÉ V CENE PAUŠÁLU
PRODUKT 1:
- neobmedzené volania do všetkých mobilných a pevných sietí na Slovensku a EU Volania SMS v
SR
- DÁTA internet v mobile 6000 MB – po prekročení limitu pokračovanie v nižšej rýchlosti
prenosu dát zadarmo
PRODUKT 2:
- neobmedzené volania do všetkých mobilných a pevných sietí na Slovensku a EU Volania SMS v
SR
- DÁTA internet v mobile 2000 MB – po prekročení limitu pokračovanie v nižšej rýchlosti
prenosu dát zadarmo
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Ďalšie požiadavky:
- Doba viazanosti podľa trvania zmluvy od 01.04.2019 do 31.12.2020
- Úroveň pokrytia sieťou mobilných hlasových služieb minimálne 95% obyvateľstva SR. Úroveň
pokrytia sieťou mobilných dátových služieb a Internetu minimálne 70% obyvateľstva SR
technológiou minimálne 3G
- Fakturácia mesačne
- Aktivácia a výmena SIM karty pri strate, poškodení áno, zdarma
- Záručný servis mobilných telefónov
- Služba odkazová schránka zdarma
- Poskytnutie PUK a PIN kódu zdarma
- Zmena telefónneho čísla zdarma
- CLIP, CLIR,
- Roaming; na základe žiadosti aktivovať/deaktivovať zdarma
- ponechanie vybraných existujúcich telefónnych čísel s aktívnou hlasovou službou zdarma
- nulové poplatky za prenos telefónneho čísla v prípade zmeny operátora
- bezodplatná aktivácia nových SIM kariet
- nulový manipulačný poplatok
Minimálne požiadavky na koncové zariadenia:
PRODUKT 1
displej
uhlopriečka
Fotoaparát a video
pamäť
batéria
konektivita
bluetooth
2G, 3G, 4G
wifi
GPS
Farba

minimálne rozlíšenie (body) 1920x1080
minimálne ( palce) 5,2
minimálne (Mpix) 16
micro SD, interná zdieľaná pamäť min. 32 GB, RAM min 3 GB
Li-lon, min. kapacita 3000 (mAh), hovor max 960 min.
áno
(900/1800/1900/2600 MHz)
áno
áno
tmavá

PRODUKT 2
displej
uhlopriečka
Fotoaparát a video
pamäť
batéria
konektivita
bluetooth
2G, 3G, 4G
wifi
GPS
farba

minimálne rozlíšenie (body) 1920x1080
minimálne ( palce) 5,2
minimálne (Mpix) 12
micro SD, interná zdieľaná pamäť min. 16 GB, RAM min 3 GB
minimálna kapacita 3000 (Mah), hovor max 2160
áno
(900/1800/1900/2600 MHz)
áno
áno
tmavá

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Úspešný uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi nové mobilné telefóny v požadovanom
počte pre každý paušál zahrnutý v cene služby.
Pre prenos čísiel SIM kariet obstarávateľa do siete úspešného uchádzača, bude v prípade potreby
využitá prenositeľnosť čísla. Objednávateľ požaduje dodanie všetkých mobilných telefónov
odblokovaných a nepoužitých. Objednávateľ požaduje servisnú službu od poskytovateľa, priamu
starostlivosť o klienta, vykonávanie záručného a mimozáručného servisu tovaru odborne
kvalifikovanými osobami.

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za poskytnutie služby v EUR vrátane
DPH – váha kritéria je 100%.
Ak uchádzač je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
a) navrhovaná cena bez DPH,
b) výška DPH,
c) navrhovaná cena celkom vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a zároveň uvedie, že
nie je platiteľ DPH.
Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých ostatných nákladov súvisiacich s
realizáciou predmetu zákazky.

