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Prieskum trhu 
požiadavka na predloženie cenovej ponuky 

(v súlade s §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní) 
 
 
 
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          
IČO:                             318 442 
Sídlo:                            Námestie slobody 14   
                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba :         Ing. Lucia Rešetová 
      Telefón :                        046/5179713 
      E- mail  :                        lucia.resetova@prievidza.sk;      

Kontaktná osoba pre technické veci : Ing. Ivan Kotrík 
      Telefón :                         046/5179530                   
      E-mail :               ivan.kotrik@prievidza.sk;                      
 
2. Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  
       2.1 Názov zákazky : „Internet pre Mestský úrad“.   
       2.2 Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby. 
       2.3 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. 
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 
        
3. Opis predmetu zákazky :    

3.1 Predmetom obstarávania je poskytnutie internetového pripojenia pre Mestský úrad                       
Prievidza. 
 
Internet pre Mestský úrad  

� Umiestnenie prístupového bodu v budove Mestského úradu Nám. slobody č.14, 
miestnosť    podľa určenia 

� pevná IP adresa 
� kapacita pripojenia min. 20 Mbps – symetrické, ethernet rozhranie 
� možnosť manažovať a rozdeliť šírku pásma v prístupovom bode 

 
Internetové pripojenie Denné centrum Bôbar – Ul. T. Vansovej 16 

� min. kapacita pripojenia 1024/256 kbps 
 

Verejné prístupové body – bezplatné WiFi pripojenia, min. kapacita pripojenia 1024/256 kbps,         
čas nepretržitého pripojenia max 1 hod. – po prekročení limitu pripojenia blokovanie na max. 1 
hod. 

� budova MsÚ – Námestie slobody, Ul. G. Švéniho, Pribinovo námestie 
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� budova Priemstav – Kláštorná ulica, Ul. A. Hlinku, Ul. P. O. Hviezdoslava 
� budova Hotel Magura – Nám. J. C. Hronského, Ul. B. Björnsonova 
 

Internetové pripojenie pre poslancov MsZ v budove KaSS – veľká sála 
� kapacita pripojenia min. 2048 kbps – symetrické, WiFi 
 

 Internetové pripojenie pre Sociálno-integračné centrum – budova Priemstav 3. poschodie 
� min. kapacita pripojenia 1024/256 kbps 
 

Trojmesačná výpovedná lehota 
 

       3.2 Termín plnenia : od 1.5.2014 do 30.4.2018 
       3.3 Cenu za plnenie predmetu obstarávania maximálne do 10.000,00 €  bez DPH počas platnosti 

zmluvy 
          
4. Možnosť predloženia ponuky na: 
      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 
 
5.   Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
      5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
      5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

5.3 Fakturácia – faktúry budú vystavované na mesačnej báze.  
Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 

 
6.   Podmienky účasti uchádzačov: 
      6.1 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo  
           založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na   
           zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).  

6.2 Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:  
§ 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo                     
poskytovať službu - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

      alebo poskytovať službu. 
 

7. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
7.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 
7.2 Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách.  
7.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 
   7.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez  DPH,     
   7.3.2 sadzba  DPH a výška  DPH, 
   7.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH.  
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7.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platcom DPH,  upozorní. 

7.5 Kritérium na vyhodnotenie bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania. 
 

KRITÉRIUM PRE HODOTENIE   ( pri dodržaní minimálnych technických 
a kvalitatívnych  požiadaviek verejného obstarávateľa – podľa opisu predmetu zákazky) 

cena celkom p. 
č. 

Internet pre Mestský úrad 
bez DPH s DPH 

1. Celková cena za poskytnuté riešenie na 48 mesiacov   
CENA CELKOVÁ SPOLU:    

 
8.   Lehota na predloženie ponúk: 

 8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  16.4.2014 do 11,00 hod. 
 8.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa obstarávateľa uvedená v bode 1. 
 8.3 Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

           „ Internet – neotvárať“.  
      Ponuky v emailovej podobe musia byť doručené na adresu: lucia.resetova@prievidza.sk;  

 
9.   Kritéria na hodnotenie ponúk: 
      9.1 Najnižšia cena v € s DPH                                                                     
             
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
      10.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ  
              zašle iba  úspešnému uchádzačovi. 
      10.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
      10.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk  
              v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú   
              v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 
 
 
Za opis predmetu obstarávania: Ing. Ivan Kotrík .......................................... 
 
 V Prievidzi, 7.4.2014 
 
 
 
 
                                                                                       JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                             primátorka mesta 
                                                                                                                                  
 


