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Vysvetlenie č. 1 

Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

Na základe doručenej Žiadosti o vysvetlenie Vám zasielame Vysvetlenie č. 1 Výzvy na 

predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou: „Poskytnutie a prevádzkovanie komplexných 

telekomunikačných služieb a nákup koncových zariadení počas 24 mesiacov“. Výzva na 

predloženie ponuky (vrátane príloh) predmetnej zákazky bola e-mailom rozposlaná vybraným 

spoločnostiam dňa 17.09.2021 a v ten istý deň bola zverejnená na webom sídle verejného 

obstarávateľa. 

Otázka č. 1: 

„V súvislosti so zákazkou na „Poskytnutie a prevádzkovanie komplexných 

telekomunikačných služieb a nákup koncových zariadení počas 24 mesiacov“ si dovoľujem zaslať 

Vám nasledujúcu žiadosť o vysvetlenie: 

V prílohe č. 1-k-Vyzve-Kalkulacia-pre-uchadzaca  uvádzate časť venovanú pevným linkám 

(riadok 30-38), o nich však v zadaní neuvádzate žiadne informácie. V tomto kontexte sa chceme 

opýtať na detaily ohľadne týchto pevných  liniek: 

-  požadujete neceniť samostatne TP linky? 

-  alebo SIP konta? 

-  majú byt súčasťou služby aj telefónne aparáty? 

-  ak áno, aké? 

-  sú telefóny (čísla) v jednom objekte? 

-  ak áno, je v objekte vybudovaná sieťová infraštruktúra, ak áno, aká 

-  ak nie, v akých objektoch, sú umiestnené konkrétne čísla sú a ci je tam infraštruktúra 

-  adresy tých objektov 

-  je v objektoch vybudovaná prípojka do internetu? ak áno, bude nám umožnené využiť ju na 

prevádzku hlasovej služby? 

-  majú byt čísla zaradene do jednej VPS spolu s mobilnými? 

-  majú sa dať čísla navzájom vytáčať podľa klapiek? (mobil/mobil, mobil/fix, fix/fix) 

-  využívate pobočkové ústredne? ak áno, aké?“  

Odpoveď č. 1: 

- Verejný obstarávateľ nepožaduje naceniť TP linky ale požaduje naceniť 42 SIP kont.  

- Telefónne aparáty nie sú predmetom zákazky.  

- Telefónne čísla nie sú v jednom objekte, vo všetkých objektoch je k dispozícií infraštruktúra 

(štruktúrovaná kalebáž). Adresy objektov sú nasledovné: 

1. Základná škola; Francisciho 11, 054 01 Levoča, 

2. Kino Úsmev; Námestie Majstra Pavla č. 58, 054 01  Levoča, 

3. Sociálny podnik Mesta Levoča, s. r. o., r. s. p.,  Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča, 

4. Materská škola; Levočské Lúky č. 3, 054 01  Levoča, 

5. Jedáleň pre dôchodcov; Námestie Majstra Pavla č. 50-51, 054 01  Levoča. 

- Jednotlivé objekty sú pripojené k internetu a môžete využiť pripojenie. 

- Telefónne čísla nemajú byť zaradené do jednej VPS spolu s mobilnými. 

- Telefónne čísla sa majú dať vytáčať podľa klapiek fix/fix. 



 

- Verejný obstarávateľ využíva IP ústredňu Grandstream UCM6202. Verejný obstarávateľ 

nevyužíva pobočkovú ústredňu. 

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty: 27.08.2021 

do 14:00 hod. na novú lehotu predkladania ponúk do dňa 29.09.2021 do 14:00 hod.  

Súčasne sa mení dátum otvárania predložených ponúk z pôvodného termínu 28.09.2021 

o 10:00 hod. na nový termín otvárania predložených ponúk dňa 29.09.2021 o 14:30 hod. 

Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk komisiou verejného obstarávateľa je vzhľadom na 

použitý postup verejného obstarávania neverejné. 

Ak ste cenovú ponuku už predložili, požiadajte o jej späť vzatie prostredníctvom e-

mailovej adresy: podatelna@levoca.sk, prípadne osobne alebo poštou na adresu verejného 

obstarávateľa: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča. 

V Levoči, dňa 24.09.2021 
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