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SPRÁVA O ZÁKAZKE 
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___________________________________________________________________ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

 Názov:     Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

 Adresa:     Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 

 Krajina:     Slovenská republika  

   Internetová adresa (URL):  www.indprop.gov.sk 

 Kontaktné miesto:    Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 

 Kontaktná osoba:    Ing. Lucia Husárová 

 Telefón:     +421 484300130                                            

 E-mail:     lucia.husarova@indprop.gov.sk 

 

2. Predmet zákazky :  

Názov predmetu zákazky: Telekomunikačné služby mobilného operátora 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: 64200000-8 Telekomunikačné služby 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník:   

  64212000-5 Mobilné telefónne služby 

  64212100-6 Služby krátkych textových správ (SMS) 

  64212300-8 Služby multimediálnych správ äMMS) 

  64212500-0 Všeobecné paketové rádiové služby (G/RS) 

  64212600-1 Služby zvýšenej výkonnosti prenosu dát GCM (EDGE) 

  64210000-1 Telefónne služby a prenos údajov 

  32250000-0 Mobilné telefóny 

 

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného 

operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové 

SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete verejného obstarávateľa, 

dodávka mobilných telefónov a doplnkové verejné telekomunikačné služby. 

 

3. Použitý postu zadávania zákazky: Podlimitná zákazka podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

4. Dátum uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania:  

17.09.2013, 15565 – WYS, Vestník č. 181/2013 

 

5. Identifikácia vylúčených uchádzačov: 

- nebol vylúčený žiadny uchádzač. 

 

6. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky: 

 Slovak Telekom, a.s. 

 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 IČO: 35763469 

Odôvodnenie výberu:  

mailto:lucia.husarova@indprop.gov.sk
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Uchádzač predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a v celkovom hodnotení sa umiestnil na 1.mieste 


