Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO: (služba, tovar)
1. Prieskum trhu služieb na mobilného operátora, operátora pevných telefónnych liniek (VPS) a
operátora na internetové služby za účelom uzatvorenia zmluvy na uvedené služby.
2.Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany
Organizačný útvar: Nezisková organizácia Sídlo: Piešťany IČO: 36084221 DIČ: 2021704685
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara 0911 259 262, Martin Bleho 0903 514 859
3.Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je stanovenie cien požadovaných služieb mobilného operátora + operátora
pevných liniek združených do VPS a internet.
4.Spoločný slovník obstarávania (CPV): 64212000-5 mobilné telefónne služby 64200000-8 pevné
linky a internet
5.Termín plnenia: Ponuku prosím zaslať do: 23.03.2021 do 14 hod.
6.Miesto plnenia a popis požadovaných služieb:
Nemocnica - Winterova 66 (internet 50/50 Mbit/s, pevná linka – fix 0337955) GPS súradnice
48.588228, 17.837859 Poliklinika - Rekreačná 2 (pevná linka – fix 0337981) GPS súradnice 48.574454,
17.813498 Vrbové - stredisko FRO (DSL, alebo mobilný internet - modem – 1 SIM) GPS súradnice
48.622858, 17.724623
7.Podklady na vypracovanie cenovej ponuky:
- Cena - za hovory v Slovenskej republike (mobil a pevná linka)
- za hovory mimo územia Slovenskej republiky (mobil a pevná linka)
- za hovory v rámci VPS
- za SMS v Slovenskej republike (mobil)
- za SMS mimo územia Slovenskej republiky (mobil)
- za internet (50Mbit/s DOWN/UP)
- za služby ústredne a koncových zariadení (pevná linka)
- Počet SIM kariet spolu : cca 85ks
- SIM karty delené na minimálne 7 profilov:
Profil 1 - volania iba v rámci VPS cca 69ks
Profil 2 - 150 a viac predplatených minút, 100 SMS do všetkých sietí cca 1ks
Profil 3 – 150 a viac predplatených minút, 100 SMS do všetkých sietí + 500MB internet cca 6ks

Profil 4 – 150 a viac predplatených minút, 100 SMS do všetkých sietí + 2GB internet cca 1ks
Profil 5 - neobmedzene do všetkých sietí, neobmedzené SMS + min 2GB internet cca 5ks
Profil 6 - neobmedzene do všetkých sietí, neobmedzené SMS cca 1ks
Profil 7 - neobmedzene do všetkých sietí, neobmedzené SMS + min 6GB internet cca 4ks
Počet verejných IP adries do internetu – min. 5
Na základe uvedeného vypracujte cenovú ponuku. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená
rámcová dohoda na obdobie 3 ročnej viazanosti, alebo do vyčerpania finančného limitu 69 999
EUR bez DPH.
- Zadajte ponuku Budget, prípadne iných Vašich služieb - Služby CLIP, CLEAR na vybrané telefónne
čísla - Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo vypnutého
mobilného telefónu
ĎALŠIE POŽIADAVKY:,
- možnosť nákupu akciových mobilných telefónov a dátových zariadení podľa špeciálnych zliav,
- záručný servis mobilných telefónov a dátových zariadení
- pridelenie obchodného zástupcu a zamestnanca na fakturačnom oddelení mobilného operátora
pre verejného obstarávateľa,
- bezplatný prenos všetkých telefónnych čísiel,
- bezplatné poskytovanie elektronického podrobného rozpisu hovorov a nákladov za fakturačné
obdobie za jednotlivé SIM karty,
- príjem a odosielanie SMS, MMS,
- možnosť zmeny telefónneho čísla,
- bezplatné poskytnutie PUK1 kódu,
- bezplatná kontrola spotreby prevolaných minút,
- bezplatná aktivácia a výmena SIM karty pri strate, poškodení,
- bezplatná aktivácia novej SIM karty,
- bezplatná aktivácia služieb CLIP, CLIR,
- deaktivovaná služba odkazová schránka,
- neobmedzené menenie VPS paušálov i viac krát za rok,
- telefonické zablokovanie a odblokovanie SIM karty,
- presmerovanie hovorov,

- bezplatné dočasné prerušenie poskytovania služieb na SIM,
- blokovanie odchádzajúcich hovorov,
- zasielanie SMS pri nedostupnom volanom tel. čísle,
- konferenčný hovor na vybrané telefónne čísla,
- blokovanie audiotextových čísiel a čísiel spoplatnených osobitným spôsobom,
- 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 60 dní odo dňa doručenia faktúry,
- nulové administratívne poplatky pri výmene mobilných telefónov a mobilných zariadení.
- mesačné zasielanie všetkých poskytovaných a fakturovaných služieb pre každú SIM kartu vo
formáte .xls, resp. xlsx z ktorého bude jasné za aké služby sa na akej SIM karte v danom mesiaci
platilo,
- požadované pokrytie operátorom pre všetky hlavné priestory budov obstarávateľa (v prípade
nedostatočného pokrytia dobuduje pokrytie poskytovateľ na vlastné náklady v dohľadnej dobe po
nahlásení problému)
Spôsob doručenia: Cenová ponuka musí byť doručená elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu:
bittara@naw.sk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa hospodárnosti a celkových
ponúknutých obchodných podmienok, ale zadávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvný vzťah s
dodávateľom služieb ak súčasná cena za služby bude výhodnejšia ako predložené cenové ponuky.
8. Obsah ponuky:
1) ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača,
2) návrh cenovej ponuky spracovaný podľa dopytu.

V Piešťanoch 18.03. 2021

MUDr. Štefan Kóňa
riaditeľ

