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Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácii 
 

Ministerstvo životného prostredia SR, so sídlom Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava (ďalej len 

„verejný obstarávateľ“ alebo „vyhlasovateľ“) podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

oznamuje účastníkom trhu, že v rámci prípravy verejného obstarávania za účelom overenia 

primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy a za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty 

zákazky vyhlasuje  prípravné trhové konzultácie  (ďalej len „PTK“). 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA 

 

Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Adresa sídla: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42181810 

Oprávnený konať:  Ing. Ján Budaj, minister 

Internetová adresa: https://www.minzp.sk/ 

Kontaktné osoby: Mgr. Erik Weiss 

JUDr. Daniela Paulovičová 

Telefónne číslo 

Mail: 

+421 2 5956 2114 

erik.weiss@enviro.gov.sk 

daniela.paulovicova@enviro.gov.sk 

 
Verejný obstarávateľ, ako vyhlasovateľ plánovanej súťaže na predmet zákazky: „Služby pevnej 

siete“, vyzývajú na PTK, ktoré sa uskutočnia v termíne od 23.11.2020 do 30.11.2020 do 11:00 hod..  

 
2. ÚČEL PTK 

 

Za účelom overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu 

zákazky u relevantných hospodárskych subjektov a stanovenia požiadaviek na predmet zákazky vrátane 

spresnenia opisu predmetu zákazky očakáva vyhlasovateľ predloženie požadovaných dokumentov 

a informácií uvedených v prílohe č. 1, 3 a 4 tohto oznámenia do 30.11.2020 do 11:00 na e-mailové 

adresy kontaktných osôb vyhlasovateľa: 

erik.weiss@enviro.gov.sk,daniela.paulovicova@enviro.gov.sk. 
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3. SPÔSOB KOMUNIKÁCIE 
 

Komunikácia a výmena informácií v PTK sa bude uskutočňovať v písomnej forme výhradne 

prostredníctvom elektronickej e-mailovej komunikácie. 

  
 

4. NÁKLADY SPOJENÉ S PTK  
 

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK a prípadnou obhliadkou znáša hospodársky 

subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na vyhlasovateľa. 

 

5. VYHLASOVATEĽ PRIAMO POŽIADAL O ÚČASŤ NA PTK HOSPODÁRSKE 

SUBJEKTY: 

 

P. č.  Názov a sídlo hospodárskeho subjektu 

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

2. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

3. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

4. 
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré 

Mesto 

 

 

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

 

Vyhlasovateľ prehlasuje, že v spojitosti s prípravnými trhovými konzultáciami prijme primerané 

opatrenia v takom rozsahu, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže. 

 

Vyhlasovateľ v záujme oslovenia čo najväčšieho počtu hospodárskych subjektov, ktoré sa 

zaoberajú požadovaným predmetom zákazky, oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií 

zverejnil na svojom webovom sídle:  
 

https://www.minzp.sk/uradna-tabula/obstaravanie/  
  

Vyhlasovateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK a následne určí požiadavky na 

predmet zákazky. 

 

Vyhlasovateľ obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny vyššie uvedených podmienok PTK. 

 

 

Prílohy 

 

1. Formulár – identifikácia hospodárskeho subjektu 

2. Opis predmetu plánovanej zákazky  

3. Otázky  

4. Informatívna cenová ponuka 
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Príloha č. 1 

 

 
Formulár k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky 

 

Identifikácia hospodárskeho subjektu 

 

„Služby pevnej siete„ 

 

 

 
Názov hospodárskeho subjektu  

Sídlo   

Právna forma  

IČO  

IČ DPH  

Meno a priezvisko, titul osoby/osôb oprávnenej 

/oprávnených zastupovať hospodársky subjekt na 

prípravných trhových konzultáciách 

 

Telefón na kontaktnú osobu hospodárskeho 

subjektu 
 

Emailová adresa kontaktnej osoby 

hospodárskeho subjektu 
 

 

 
V .........................., dňa ........... 

 

       ............................................ 

       meno a podpis oprávnenej osoby záujemcu 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 2  

 

Opis predmetu plánovanej zákazky 

 
Aktuálny stav 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“ alebo 

„verejný obstarávateľ) disponuje vlastnou komunikačnou infraštruktúrou (IP telefónnou 

ústredňou a súvisiacimi komunikačnými prvkami – digitálnymi a IP telefónmi), ktorá umožňuje 

poskytovanie pevnej hlasovej služby zamestnancom MŽP SR. 

 

Rozsah služieb: 

 

Verejný operátor, s ktorým je MŽP SR v súčasnosti prepojený, umožňuje realizáciu nasledovných 

typov hovorov: 

 Hovory z/na pevné linky účastníkov pripojených do siete verejných operátorov v SR, 

 Hovory z/na mobilné telefóny účastníkov pripojených do siete verejných operátorov v SR, 

 Hovory z/na pevné linky účastníkov mimo územia SR, ktorí sú pripojení do siete verejných 

operátorov, 

 Hovory z/na mobilné telefóny účastníkov mimo územia SR, ktorí sú pripojení do siete verejných 

operátorov, 

 

Kategórie oprávnení hovorov: 

1. Interné 

2. Miestne 

3. Medzimestské a slovenskí mobilní operátori 

4. Medzinárodné 0. 

5. Ostatné volania (0800, 0850,...) 

 

Uvedený zoznam poskytovaných služieb (alebo kompatibilných služieb), telefónnych čísiel a 

číselných množín požadujeme zachovať v plnom rozsahu. 

 

Prepojenie pevnej hlasovej siete verejného obstarávateľa/ MŽP SR so sieťou uchádzača 

verejnej telefónnej služby: 

 

Verejný obstarávateľa  má vlastnú pevnú hlasovú sieť, cez ktorú sú realizované hovory medzi 

zamestnancami MŽP SR vo forme interných volaní, realizovanú prostredníctvom VOIP PBX- 

ústredňa 

 

Popis súčasného stavu existujúceho pripojenia verejného obstarávateľa: 

 

 ISDN 2x PRA 30 kanálov (ISDN PRA 60 kanálov) podrobnejšie: 
2x  ISDN PRA 30B+D   /30*64+64=1984kb/ s 30 B kanálmi a jedným D kanálom (B = hovorový 

kanál, D= dátový kanál)  

1 ks ISDN PRA má 30B kanálov + D kanál dátový 

 

Naše súčasné fyzické prevedenie rozhrania je elektrické 8-vodičové prepojenie ukončené 

konektorom RJ-45. 

 Z toho vyčlenené 2 kanály na bezplatné telefónne číslo 0850 144 440 



 Volací plán: 50 000 minút pre- neobmedzený objem minút do národných pevných sietí- do 

národných mobilných sietí, medzinárodné volania ukončené v pevných a mobilných sieťach 

v Európe 

 

 

 

  



Opis predmetu pripravovanej zákazky  

 

 

 Predmetom zákazky je poskytovanie prepojenia pevnej hlasovej služby MŽP SR so sieťou 

uchádzača, prostredníctvom ISDN PRA- pripojenie do PBX telekomunikačného systému MŽP 

SR (ISDN PRA 60 kanálov)  

 DDI predvoľba 10 000 5956 0000- 5956 9999 

 Vymedzenie dvoch kanálov pre prenos a prevádzkovanie telefónneho čísla 0850 144 440 

 

Požiadavky: 

 Prenájom 1 šnúrového telefónu 

 Prevoľba 10000 čísiel - 0259560000-0259569999 

 Zachovanie vyššie uvedených čísiel 

 Formáty čísla z verejnej siete do PBX called number – národný formát bez nuly, calling number 

– národný formát s nulou na začiatku, pre volania zo zahraničia v medzinárodnom formáte s 

dvoma nulami. Formáty čísla z PBX do verejnej siete called number – ľubovoľný formát, calling 

number – národný formát bez nuly. Ak uchádzač použije iné formáty, bude znášať nevyhnutné 

náklady na úpravu PBX MŽP SR  

 Presmerovanie hovorov z PBX do verejnej siete –pri presmerovaní musí byť zachovaná 

identifikácia pôvodne volajúceho (v prípade, že je to len funkcionalita a konfigurácia na strane 

ústredne PBX, nie je potrebné riešiť) 

 

Okrem uvedených základných služieb požadujeme aj doplnkové služby, minimálne v rozsahu: 

 

 Zobrazenie čísla volajúceho užívateľa (CLIP) - zobrazuje telefónne číslo volajúceho na 

displeji telefónneho zariadenia. 

 Predvoľba (DDI) - služba umožňuje volať priamo telefónnu linku zapojenú na pobočkovú 

ústredňu bez prepojenia hovoru spojovateľkou. 

 Prenos a následná prevádzka bezplatného telefónneho čísla 0800 144 440. Cenník služby 

bezplatného telefónneho čísla bude súčasťou vyhodnotenia súťaže. 

 

Požiadavky na výpis hovorného: 

 

Prehľad o účtovaných položkách a cenách telekomunikačných služieb je potrebné poskytnúť vždy 

najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Verejný obstarávateľ požaduje výpisy v 

elektronickej forme, ktoré budú ďalej spracovateľné, preferovaný formát - CSV. Ďalšie prijateľné 

formáty sú TXT, XLSX. Po vzájomnej dohode môže byť aj iný formát, uchádzač však musí 

zabezpečiť jednoduchý nástroj na prevod do preferovaného formátu. Možnosť poskytnutia údajov 

cez internet, emailom alebo v prípade väčších súborov na USB kľúči. 

 

Dáta v uvedených formátoch je očakávaný v nasledujúcej štruktúre: 

 

Podrobný výpis hovorov 

Volajúce číslo 

(národný formát 

začínajúci 0) 

 

 

Volané číslo 

 

Dátum volania 

(DD:MM:RRRR) 

 

Čas volania 

(H:M:S) 

 

Smer/typ volania 

 

Dĺžka volania 

(sec) 

 

Cena bez 

DPH 



025956000

0 

02501

11300 

01.01.2020 07:0

7:07 

Telekom – 

Medzin. hovor 

123 0,00

00 

 

Výpis za poskytované služby 

Telefónne číslo Produkt/Služba Množstvo Cena bez DPH 

0259560000 Mesačný poplatok XYZ 1 0,0000 

 

Ceny bez DPH musia byť uvádzané konečné (nie pred zľavou). Volajúce číslo musí byť vždy 

presne identifikované – konkrétna klapka – nie spoločné číslo. 

Pre výpisy volaní z klapiek MŽP SR je požadované uvádzať na mieste čísla volajúceho číslo 

klapky aj pre pripojenia DDI. 

Po vzájomnej dohode môže byť štruktúra výpisov upravená. 

 

Štatistiky a zoznam služieb a produktov: 

 

Verejný obstarávateľ požaduje poskytovať štatistiky volaní a zoznam všetkých poskytnutých 

služieb a produktov vždy do 20. dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac. Požadované sú štatistiky 

o odchádzajúcich volaniach, počty a trvanie volaní v členení miestne, medzimestské, 

medzinárodné, mobilné podľa operátorov a o obsadenosti a vyťaženosti PRA, SIP trunkov. 

Verejný obstarávateľ je oprávnený udeliť pokutu za nedodanie detailných výpisov a/alebo 

štatistík v dohodnutom termíne - 50€ za každý začatý deň omeškania. 

 

Súhrnná faktúra za služby: 

Faktúra v elektronickej forme za všetky služby poskytované operátorom. 

 

Prenositeľnosť čísla: 

Je požadované zachovanie existujúcich číselných množín. 

 

Špecifikácia služieb: 

Tento poriadok sa vzťahuje na všetky potrebné služby, ktoré budú poskytované uchádzačom pre 

zabezpečenie pripojenia ISDN PRA do verejnej siete SR. 

 

Dostupnosť služieb: 

Uchádzač sa zaväzuje, že poskytované služby bude prevádzkovať tak, aby mesačná dostupnosť 

poskytovanej služby bola minimálne 99,4%. 

Dostupnosť služby sa vypočíta nasledovne: 

 

kde TS – čas prevádzky služby v mesiaci 

TN – čas nedostupnosti služby v mesiaci 

Prevádzkový čas, kedy parametre služby neboli dodržané z príčin na strane verejného 

obstarávateľa nebude započítavaný do času nedostupnosti služby. Časy sa počítajú na celé 

minúty, dostupnosť sa vyjadrí v % zaokrúhlene na dve desatinné miesta. 

      
       

   
   



 

Postup pre nahlasovanie poruchových stavov: 

 

Miestom na nepretržité (24 hodín denne, 7 dní v týždni, 52 týždňov v roku) nahlasovanie porúch 

na poskytovaných službách je dispečing uchádzača a budú poskytnuté minimálne nasledovné 

kontakty: 

 

telefónne číslo: 

e-mail: 

 

Kontakt pre eskaláciu: 

telefónne číslo: 

mobil: 

 

Dispečing uchádzača by malo byť pracovisko s nepretržitou, 24 hodinovou dostupnosťou. Toto 

kontaktné miesto môže MŽP SR použiť v prípade  akýchkoľvek problémov alebo otázok 

súvisiacich s poskytovanou službou, nielen v prípade poruchy. 

Telefonické hovory by mali byť zaznamenávané (nahrávané) pre účely budúceho preukázania 

skutočností. 

 

Za verejného obstarávateľa bude poruchy nahlasovať a komunikovať vo veci odstránenia 

poruchy: 

 

meno a priezvisko: 

telefón: 

mobil: 

e-mail: 

 

a) Nahlasovanie poruchy: 

 

Nahlasovať vznik poruchy a komunikovať vo veci odstraňovania porúch sú oprávnené iba osoby 

na to poverené, ktorých zoznam verejný obstarávateľ poskytne uchádzačovi a podľa potreby bude 

aktualizovať. 

Telefonické nahlásenie poruchy bude obsahovať: 

 meno a funkciu nahlasujúceho a jeho telefónne číslo, 

 označenie služby podľa odovzdávacieho protokolu, 

 meno a telefónne číslo kontaktnej osoby (riešiteľa na strane MŽP SR), 

 čas vzniku poruchy, 

 popis poruchy. 

 

Pri nahlásení poruchy pracovník dispečingu uchádzača oznámi svoje meno ohlasujúcej osobe, 

prijme hlásenie o vzniku poruchy, pridelí poruche evidenčné číslo a informuje o ňom zamestnanca 

verejného obstarávateľa, ktorý poruchu nahlasuje. Toto evidenčné číslo sa bude používať vo 

všetkých ďalších kontaktoch súvisiacich s danou poruchou a bude použité pri vypracovávaní 

písomnej správy o poruche. Následne začne uchádzač vykonávať činnosti potrebné pre 

odstránenie poruchy. 



Uchádzač na základe informácie od zákazníka do svojho evidenčného systému zaznamená dátum 

a čas vzniku poruchy. 

 

b) Odstraňovanie poruchy 

 

Pracovník uchádzača bude ohlasovateľa priebežne informovať o priebehu odstraňovania poruchy. 

V opodstatnených prípadoch môžu pri odstraňovaní poruchy pracovníci uchádzača a verejného 

obstarávateľa spolupracovať a komunikovať aj priamo, nie len cez dohodnuté telefónne čísla. 

Uchádzač sa zaväzuje začať činnosti potrebné na odstránenie poruchy (reakčná doba) do 1 hodiny 

od zistenia poruchy. 

Za zistenie poruchy sa považuje nahlásenie poruchy ohlasovateľom alebo dohľadovým systémom 

uchádzača. 

Typ poruchy, t.j. či sa jedná o kritickú alebo štandardnú poruchu, stanovuje ohlasovateľ pri 

nahlasovaní poruchy. 

Za kritickú sa považuje akákoľvek porucha, ktorá spôsobí vážne prerušenie poskytovania 

pripojenia ISDN PRA v plnom rozsahu požadovaných služieb. Požadovaná doba odstránenia 

poruchy je do 2 hodín Doba odstránenia poruchy počas sviatkov a víkendov je do 24 hodín od 

nahlásenia poruchy, resp. v inej lehote, dohodnutej zmluvnými stranami, v závislosti od rozsahu 

poruchy. 

Za štandardnú sa považuje každá porucha, ktorá nie je kritickou poruchou a môže viesť k 

zhoršeniu kvality poskytovania služby. Doba odstránenia štandardnej poruchy je najneskôr do 24 

hodín od nahlásenia poruchy resp. v inej lehote, dohodnutej zmluvnými stranami, v závislosti od 

rozsahu poruchy 

Ak ohlasovateľ usúdi, že v danej chvíli má preňho štandardná porucha charakter kritickej 

poruchy, uplatní túto požiadavku pri nahlasovaní poruchy. 

Počas diagnostikovania poruchy vynaloží uchádzač všetko úsilie na čo najskoršie obmedzovanie 

vplyvu poruchy za účelom zabezpečenia aspoň minimálneho rozsahu služby až do jej úplného 

obnovenia. 

V prípade porušenia SLA parametrov je verejný obstarávateľ oprávnený požadovať zľavu z 

fakturovanej ceny služieb vo výške 30 € za každú začatú hodinu neplnenia SLA podľa nižšie 

uvedenej tabuľky. 

 

c) Uzatvorenie porúch: 

 

Po odstránení (ukončení) poruchy uchádzač oznámi telefonicky a následne mailom odstránenie 

poruchy zodpovednému zamestnancovi MŽP SR. 

Uzatvorenie poruchy musí obsahovať: 

 meno pracovníka, ktorý uzatvára poruchu, 

 evidenčné číslo poruchy, 

 čas odstránenia poruchy, 

 čas uzatvorenia poruchy. 

 

d) Správa o poruche 

 

Uchádzač vypracuje správu o každej kritickej poruche a bude ich archivovať minimálne jeden 

rok. Správu zašle verejnému obstarávateľovi najneskôr do 10 pracovných dní od odstránenia danej 

poruchy. 



Uchádzač bude v elektronickej forme zasielať verejnému obstarávateľovi mesačne najneskôr do 

15. dňa príslušného mesiaca sumár všetkých správ o poruche za predchádzajúci kalendárny mesiac 

(ďalej 

„sumár správ o poruche“), kde nebola dodržaná SLA a to na emailovú adresu uvedenú v zmluve. 

V prípadoch, ak má verejný obstarávateľ výhrady k sumáru správ o poruche, najneskôr do 5 dní 

odo dňa doručenia sumáru správ o poruche sa písomne, formou e-mailu vyjadrí a uvedie konkrétne 

výhrady. Ak nevznesie výhrady, uvedené je považované za vyjadrenie súhlasu. Vzájomne 

odsúhlasený sumár správ o poruche bude podkladom pre uplatnenie zliav (sankcií) zo strany 

verejného obstarávateľa. V prípade nezaslania sumáru správ o poruche zo strany uchádzača do 5. 

dňa príslušného mesiaca, ako podklad pre uplatnenie zliav (pokút) je verejný obstarávateľ 

oprávnený použiť svoje záznamy. 

 

Postup pre plánované práce (výluky): 

 

V prípade plánovaného prerušenia služieb alebo vykonávania činností, ktoré môžu viesť k ich 

prerušeniu je uchádzač povinný písomne oznámiť vykonávanie plánovanej práce verejnému 

obstarávateľovi minimálne 5 pracovných dní vopred. Verejný obstarávateľ je povinný príjem 

informácie obratom potvrdiť a vyjadriť sa k oznámeniu plánovanej práce do 2 pracovných dní. 

Verejný obstarávateľ má právo žiadať zmenu času a postupu vykonania plánovanej práce a 

uchádzač sa zaväzuje požiadavke vyhovieť, ak to bude v jeho možnostiach. Uchádzač sa zaväzuje, 

že čas a postup plánovanej práce bude voliť tak, aby v maximálnej miere znížil dopad na 

poskytované služby. 

V prípade akejkoľvek zmeny ohlásených údajov je uchádzač povinný túto zmenu prerokovať s 

verejným obstarávateľom rovnakým postupom, ako novú plánovanú prácu, pričom sa verejný 

obstarávateľ zaväzuje reagovať obratom, ak si to bude plánovaná práca vyžadovať. 

Súhrnná doba prerušenia pevných hlasových služieb, v dôsledku plánovaných prác nesmie 

presiahnuť 6 hodín počas jedného kalendárneho roka. 

Maximálna doba nepretržitej výluky pri plánovaných prácach nesmie presiahnuť 4 hodín. V 

opačnom prípade sa výpadok služieb bude klasifikovať ako porucha, ktorá sa musí odstraňovať. 

 

Zľavy 

Dostupnosť služby 

(za kalendárny 

mesiac): 

Zľava z ceny za príslušný mesiac za poskytované služby v prípade 

nedodržania dostupnosti: 

< 99 % 5 % 

< 98,8 % 10 % 

< 98,5 % 20 % 

< 98,2 % 30 % 

< 98,0 % 50 % 

 

Verejný obstarávateľ je oprávnený uplatniť si zľavu  najneskôr do 3 mesiacov po ukončení 

mesiaca,  v ktorom bola daná porucha uzatvorená. 

 

Požiadavky pri zmene operátora: 

 



Pred prepojením pevných hlasových služieb vrátane hlasovej siete MŽP SR na vybraného 

verejného operátora bude zrealizovaná skúšobná prevádzka, v ktorej budú otestované požadované 

typy služieb a pripojení v určenom mieste pripojenia – Bratislava, Námestie Ľ. Štúra 1. 

Pred realizáciou zmeny uchádzač predloží dokument obsahujúci návrh uchádzača obsahujúci 

harmonogram a postup pri realizácii zmien pri prechode poskytovania pripojenia ISDN PRA od 

súčasného operátora na nového operátora. Návrh by mal zohľadňovať požiadavku MŽP SR na 

minimalizáciu výpadku poskytovaných služieb pri prechode, tzn. prechod plánovať a realizovať 

v čase minimálnej prevádzky MŽP SR a jednorazovo. 

V prípade nedodržania termínu prechodu na nového operátora na základe uchádzačom 

predloženého harmonogramu (max. do 60 dní od účinnosti zmluvy) je verejný obstarávateľ 

oprávnený uplatniť pokutu vo výške 5000€ za každý začatý deň omeškania. 

Ako ekvivalent bude akceptované riešenie, umožňujúce plnohodnotné poskytnutie služby 

opísanej v tejto špecifikácii. V prípade pochybností o kvalite ponúkaného ekvivalentu, dôkazné 

bremeno znáša uchádzač. 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 3  

 

Otázky vyhlasovateľa 

 

 

Plnenie predmetu zákazky 

1. Poskytujete uvedené služby, ktoré sú predmetom zákazky v celom rozsahu alebo len čiastočne? 

Odpoveď:  

2. 

Disponujete potrebnými oprávneniami na realizovanie uvedenej služby tak ako sú definované 

v opise predmetu zákazky? Je potrebné požadovať iné oprávnenie v nadväznosti na druh 

a charakter predmetu zákazky? 

Odpoveď:  

3. 
Je uvedený opis predmetu zákazky podľa Vášho názoru dostatočný na predloženie relevantnej 

ponuky alebo je potrebná obhliadka priestorov, v ktorých bude zákazka plnená? 

Odpoveď:  

4. Aké zmeny alebo doplnenia opisu predmetu zákazky navrhujete? 

Odpoveď:  

5. 
Aký technologický postup a spôsob plnenia navrhujte pre zabezpečenie zamýšľaného  cieľa, 

ktorý sa má zadaním zákazky dosiahnuť. 

Odpoveď:  

6. 
Ako máte nastavené podmienky pri prenose čísla v rámci pevnej linky a aké sú podmienky pri 

prenose bezplatného telefónneho čísla 0800 144 440 

Odpoveď:  

 

Všeobecná časť 

1. 

Považujete sprístupnené dokumenty za dostatočne určité a zrozumiteľné pre to, aby ste si vedeli 

urobiť predstavu o dopytovaných službách? Ak nie, uveďte prosím dôvody a návrhy na 

zmeny/zlepšenie dokumentácie.   

Odpoveď:  

2. 
Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebujete sprístupniť, aby ste vedeli pripraviť 

relevantnú ponuku? 

Odpoveď:  

3. 

Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne 

bránila v účasti alebo túto účasť sťažila? Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju navrhujete 

zmeniť. 

Odpoveď:  



4. 
Máte doplňujúce otázky, na ktoré by ste sa chceli v rámci pripravovaného predmetu zákazky 

spýtať? 

Odpoveď:  

5. 
S ktorými premennými ste pracovali pri stanovení Vami odhadovanej ceny? 

Aké riziká, neistoty ste započítali do odhadovanej ceny? 

Odpoveď:  

6. 
Po zvážení všetkých okolností, mala by Vaša spoločnosť záujem zúčastniť sa súťaže? Ak nie, 

tak prečo? Navrhnite prosím zmenu.   

Odpoveď:  

 

 

  



Príloha č. 4 –  

Informatívna cenová ponuka 
 

Verejný obstarávateľ:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

Formulár  

 

Názov predmetu zákazky: „Služby pevnej siete“   

    

Identifikačné údaje záujemcu 

 

Obchodné meno alebo názov záujemcu:  

 

 

Sídlo alebo miesto podnikania:  

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Zastúpený:  

Právna forma:  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:  

IBAN:   

SWIFT:   

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  

E-mail:  

Tel. č.:   

   

Je záujemca platiteľom DPH?1 ÁNO NIE 

   

 

 

V .........................., dňa ........... 

 

       ............................................ 

       meno a podpis oprávnenej osoby záujemcu 

                                                 
1

nehodiace prečiarknuť 

Pozn.  
Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním/ realizáciou predmetu zákazky. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané na iné mailové adresy. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky 

súťaže, alebo súťaž zrušiť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvný vzťah so  žiadnym 
z uchádzačov. Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami vyhlasovateľa uvedenými v tomto Formulári prieskumného dopytu 

a Podmienkach súťaže. Uchádzač nemá právo si uplatniť u vyhlasovateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, 

zmenou Podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím vyhlasovateľa 
 

Návrh na plnenie kritéria 

Cena celkom 

v eur bez DPH 

za 12 mesiacov 

poskytovania 

služieb pevnej 

siete 

Cena celkom 

v eur bez DPH 

za 24 mesiacov 

poskytovania 

služieb pevnej 

siete 

DPH... % 
Cena celkom v EUR 

s DPH 

*     

    


