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1. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA  

 
Verejný obstarávateľ   
Názov:   Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board 
Adresa:   Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
IČO:  422 590 88 
web:   www.visitbratislava.com  
 
Organizácia, poverená vykonaním verejného obstarávania  

Organizácia, poverená vykonaním verejného obstarávania, bude v rámci celého procesu komunikovať v mene 
obstarávateľa s uchádzačmi a záujemcami. Poverená organizácia bude uchádzačom poskytovať akékoľvek ďalšie 
informácie, týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, bude prijímať žiadosti o vysvetlenie a poskytovať 
vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk a inej sprievodnej dokumentácie.  
 
Kontaktná osoba vo veciach organizácie verejného obstarávania:  
Ing. Ivana Hodošiová, Enteris H s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, pobočka Severovcov 24, 851 10 
Bratislava, tel: 0911 545 482, e-mail: hodosiova@enteris.sk  

2. PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Názov zákazky: Anténa + dáta pre zabezpečenie šírenia wifi signálu v areáli hradu Devín 

2.2 Bratislavská organizácia cestovného ruchu/Bratislava Tourist Board (BTB) je verejným obstarávateľom podľa §7 
ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”). 

2.3 Predmetom zákazky je pripojenie lokality areálu hradu Devín na adrese Muránska ulica 1050/10, 841 10 Devín, 
Bratislava do internetu v garantovanej rýchlosti pripojenia 100/100 Mbps pri dodržaní SLA na úrovni 99,5%. 
Pripojenie je možné realizovať optickým alebo rádiovým pripojením. Požadované je backup LTE pripojenie 
s kapacitou pripojenia best effort. Služba bude odovzdaná vo forme ethernetu. Verejný obstarávateľ stanoví 
poskytovateľovi  port na zariadení v majetku BTB na ktorom bude služba odovzdaná. Doba poskytovania služby 
je 48 mesiacov.  

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 

2.4 Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka verejného obstarávania (CPV): 72300000-8 Dátové 
služby.  

3. MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

Miesto dodania predmetu zákazky: Bratislava - Devín, Muránska ulica 1050/10. 

Termín plnenia: trvanie zmluvy: 48 mesiacov poskytovania dátových služieb. 

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Zdroj finančných prostriedkov: Táto zákazka bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Platobné podmienky: Preddavky ani zálohy sa nebudú poskytovať. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia.  

5. ZMLUVA 

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o pripojení medzi úspešným uchádzačom a verejným 
obstarávateľom. 
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6. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

Záujemca je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti 
ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. do 31.10.2022. 

7. PODMIENKY ÚČASTI  

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, 
definované podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti nasledovnými dokladmi: 
- k písm. e): dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, 
- k písm. f): čestným vyhlásením, že nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným 
rozhodnutím.  

8. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK  

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH.  

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien vyjadrených v EUR, 
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za 
celkovú cenu najnižšiu cenu. 

9. MENA A PRÁVNY RÁMEC PRE STANOVENIE CENY  

9.1 Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služby, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v EUR.  

9.2 V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky. 

9.3 Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení 
vyhlášky MF SR č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

9.4 Cena za poskytovanie služby bude dodávateľom fakturovaná na báze mesačnej fakturácie. 

9.5 Daň z pridanej hodnoty: ak je záujemca platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie vo svojej ponuke v zložení:  
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

9.6 Uchádzačom navrhovaná zmluvná celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR, ak je záujemca platcom DPH, uvedená cena bude zahŕňať aj 
príslušnú sadzbu DPH.  

9.7 Ak je uchádzač platcom DPH, v Návrhu na plnenie kritérií uvedie cenu v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je platcom 
DPH, uvedie celkovú cenu v EUR. Na  skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

9.8 V prípade, že sa dodávateľ (neplatca DPH) stane počas platnosti zmluvy platcom DPH, celková cena v EUR 
ostane nezmenená a bude obsahovať aj príslušnú platnú sadzbu DPH. 

10. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, na takéto 
sa nebude neprihliadať.  
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11. OBSAH PONUKY 

Ponuka musí obsahovať tieto doklady: 

11.1 Identifikačné údaje uchádzača 

11.2 Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, požadované v rámci Výzvy na predkladanie ponúk 

11.3 Návrh na plnenie kritérií, podpísaný uchádzačom v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto Súťažných podkladoch, musia byť  
k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne. 

Doklady vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať nemusí. 

12. PREDLOŽENIE PONUKY 

12.1 Ponuku je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 
10.10.2022 o 10:00 hod.  

12.2 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému EVO. Manuál na používanie systému IS EVO 
je dostupný tu: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is- evo/prirucky-5f7.html, videopríručky tu: 
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html.  

13. VYHODNOTENIE PONÚK  

13.1 Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe kritérií na 
vyhodnotenie ponúk. Po vyhodnotení ponúk zostaví predbežné poradie ponúk jednotlivých uchádzačov. 

13.2 Následne verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok 
účasti. Ak identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dokladoch, ktoré uchádzač 
poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením 
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní 
a počítaní. 

13.3 Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, resp. ponuku, ak: 
a) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk,  
b) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky do dvoch pracovných dní odo 

dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie,  
c) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou. 
a) uchádzač nesplnil podmienky účasti, 
b) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, 
c) konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami. 

14. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, 
výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi 
oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

15. UZAVRETIE ZMLUVY  

Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie Zmluvu o pripojení. Zmluva nadobudne právoplatnosť dňom 
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň, nasledujúci po dni jej zverejnenia.  
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstarávanie, ak by sa výrazným spôsobom zmenili 
podmienky, za ktorých bolo vyhlásené alebo ak ani jedna z ponúk nebude vyhovovať požiadavkám verejného 
obstarávateľa, uvedených v tejto Výzve na predkladanie ponúk.  

 

16. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

 
16.1 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
16.2 V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné, aj doplniť  informácie 

uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk. 
16.3 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu 

s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.  
16.4 Verejný obstarávateľ môže  využiť možnosť rokovať s úspešným uchádzačom o znížení ceny.  
16.5 Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže. 
16.6 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorá splní podmienky účasti, požiadavky na predmet 

zákazky a predloží ponuku s najnižšou cenou. 

 

 

v Bratislave, dňa 28.09.2022 

 
......................................................... 
Ing. Ivana Hodošiová 
poverená realizáciou verejného obstarávania 
 
 

 
.............................................. 
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.  
Výkonný riaditeľ 

 
 

 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria 
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Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky 
 
Názov zákazky: Anténa + dáta pre zabezpečenie šírenia wifi signálu v areáli hradu Devín 
Miesto dodania predmetu zákazky: Šafárikovo námestie 3  
Dĺžka trvania zmluvného vzťahu: 48 mesiacov 
 
Špecifikácia:  Pripojenie areálu hradu Devín do internetu 

Požadované je pripojenie lokality areálu hradu Devín na adrese Muránska ulica 1050/10, 841 10 Devín, Bratislava do 
internetu v garantovanej rýchlosti pripojenia 100/100 Mbps pri dodržaní SLA na úrovni 99,5%. Pripojenie je možné 
realizovať optickým alebo rádiovým pripojením. Požadované je backup LTE pripojenie s kapacitou pripojenia best 
effort. 

Služba bude odovzdaná vo forme ethernetu. Verejný obstarávateľ stanoví poskytovateľovi  port na zariadení v 
majetku BTB na ktorom bude služba odovzdaná. Doba poskytovania služby je 48 mesiacov. 

Osobitné požiadavky na plnenie 

• Vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. 
• Vysúťažená zmluvná cena je na celých 48 mesiacov a poskytovateľ bude mesačne fakturovať 1/48 zo 

zmluvnej ceny za uplynulý mesiac. 
• Požaduje sa, aby zmluvná cena bola vrátane zriaďovacieho poplatku a bezplatnej zápožičky prípadného 

nového hardware, ktorý poskytuje pripojenie do služieb L2 a infraštruktúry. 
• Požadovaná doba zriadenia ostrej prevádzky služby je do 21 dní od pokynu na zriadenie, v priebehu 

11/2022-04/2023. 
• Požaduje sa, aby 2 pracovné dni pred začiatkom ostrej prevádzky služby bolo bezplatné pripojenie do L2 a 

infraštruktúry z dôvodu testovania funkcionality a garancie rýchlosti pripojenia. 
• Pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 
• Poskytovateľ služby predloží pri odovzdaní služby do jej používania merací a odovzdávací protokol. 
• Požaduje sa predložiť do 2 dní od uzatvorenia zmluvy rozpis jednotkových cien (rozpis mesačných platieb, 

cena musí byť 1/48 vysúťaženej zmluvnej ceny). 
• Požaduje sa predložiť do 2 dní od uzatvorenia zmluvy kompletnú technickú špecifikáciu pripojenia, 

vrátane garantovaných rýchlostí a použitých technológií. 
 
Požiadavka na SLA, Garancia kvality poskytovaných služieb (Service Level Agreement alebo SLA)  
Garantovaná kvalita poskytovaných služieb stanovuje hodnoty nasledovných kvalitatívnych parametrov: 
Dostupnosť služby pre daný prípojný bod účastníka je definovaná ako možnosť výmeny IP paketov medzi 
smerovačom na LAN sieti účastníka a sieťou poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť dostupnosť 
komunikačnej infraštruktúry 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365/366 dní v roku.  
 
Kapacita (priepustnosť) pripojenia je definovaná ako dostupná kapacita prenosu medzi dvoma bodmi a to medzi 
smerovačom umiesteným na LAN ethernete  pracoviska účastníka a smerovačom na LAN účastníka v centrále. Je 
meraná bez komunikácie iných aplikácií prevádzkovaných na strane pracoviska či prípojnom bode.  
 
Monitoring je služba pre potreby prevádzky a údržby, za účelom včasnej a konkrétnej identifikácie poruchy 
prenosových trás, telekomunikačných zariadení a príslušenstiev umiestnených na miestach uvedených v preberacích 
protokoloch. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre účastníka nepretržité monitorovanie, dohladovanie 
prenosovej trasy a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365/366 dní v roku.  
 
Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť monitorovanie technických a kvalitatívnych parametrov prenosovej trasy 
so zabezpečením identifikácie nesúladu týchto parametrov s ich garantovanými alebo odporúčanými hodnotami s 
následnou možnosťou určiť príčinnú podstatu ich degradácie. Poskytovateľ sa zaväzuje zjednať nápravu tak, aby 
prenosová trasa mala garantované parametre.  
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Garantované parametre SLA:  
Dostupnosť služby  

 
99,5 %  

Tolerovaná doba nedostupnosti služby za obdobie   
0,5 %  

Maximálna doba odstránenia poruchy*  8 hodín  
Priepustnosť pripojenia  98.5 %  
  

Plánovaná údržba  Max. 15 hodín ročne s oznámením 5 dní vopred  
Prevádzka dohľadového centra  24/365/366 dní  
Zákaznícka podpora- priama  24/365/366 dní  

 
Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade zavineného porušenia ľubovoľného parametra SLA z jeho strany, poskytne 
účastníkovi kredit za obdobie, vyjadrený v zľave z pravidelného poplatku za nefunkčnú službu za obdobie avšak 
maximálne do výšky 100 % z mesačného poplatku, nasledovne: 
 

Za každú aj začatú hodinu výpadku prekračujúcu 
tolerovanú dobu nedostupnosti služby  

1,00 % z pravidelného mesačného poplatku za 
služby  

Za každú aj začatú hodinu nad garantovanú dobu 
opravy poruchy  

0,5 % z pravidelného mesačného poplatku za služby  

Za každú hodinu nedodržania garantovanej 
priepustnosti spojenia  

0,5 % z pravidelného mesačného poplatku za služby  

Za každú hodinu nedodržania garantovaných hodnôt 
round trip delay  

0,5 % z pravidelného mesačného poplatku za služby  

 
Kredity za jednotlivé porušenie jednotlivých parametrov SLA sa v rámci obdobia spočítavajú. 
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Príloha č.2 Návrh na plnenie kritéria 
 
 
 
Názov verejného obstarávania: 

 
Anténa + dáta pre zabezpečenie šírenia wifi signálu v areáli hradu Devín 

Názov uchádzača: 

Adresa uchádzača: 

Tel. č.. e-mail: 

IČO: DIČ / IČ DPH: 

 
 

Položka  
Cena  

(EUR bez DPH) DPH (EUR) Cena  
(EUR s DPH) 

Kompletné dodanie tovaru, vrátane 
inštalácie a sprevádzkovania (1) 

      

Mesačný paušál za pripojenie do internetu 
v garantovanej rýchlosti pripojenia 100/100 
Mbps (2) 

   

Celková suma za pripojenie do internetu 
v garantovanej rýchlosti pripojenia 100/100 
Mbps počas 48 mesiacov (3) 

   

Cena celkom (1+3) 
   

 
 
 
Dátum: 
 
Miesto podpisu: 
 
Meno osoby, oprávnenej konať za uchádzača: 
 
Podpis: 
 
 
 


