
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava                                                  Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb 

 
                                                                                                                       Podlimitná zákazka - služby 

 

 34 

B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1. Názov predmetu zákazky:  

Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb 

2. Špecifikácia predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytnutie telekomunikačných služieb pevnej siete a dátových služieb na 
adresách :  
 
a) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava (ďalej ŠGÚDŠ) b) 
pracovisko ŠGÚDŠ, Galvaniho 18, 821 04 Bratislava  
c) regionálne centrum ŠGÚDŠ, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica  
d) regionálne centrum (ďalej RC) ŠGÚDŠ, Jesenského 6-8, 040 01 Košice  
e) regionálne centrum ŠGÚDŠ, Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves 
f) terénna základňa(ďalej TZ) ŠGÚDŠ, Železničná ulica 179, 049 21 Betliar   
g) TZ ŠGÚDŠ, 900 50 Kráľová pri Senci 675 
 
Predmet zákazky bude zahŕňať služby: 
1./ PRIPOJENIE DO SIETE INTERNET  
Pracovisko ŠGÚDŠ Galvaniho – pripojenie do siete internet rýchlosťou 10Mb/s (min. 10 Mb/s download, 
min. 0,5 Mb/s upload), pevná IP adresa. 
 
Služba 1  
/Pripojenie na internet/ 

*Mesačný paušál [EUR 
bez DPH]  

Pracovisko ŠGÚDŠ Galvaniho18, 821 04 
Bratislava 

 

*Cena bude obsahovať aj cenu za pripojenie do siete Internet  
 
2/ PEVNÉ HLASOVÉ SLUŽBY + ÚSTREDŇA 
a) ŠGÚDŠ  Mlynská dolina 1  

- neobmedzené volania do všetkých pevných sietí (miestne a medzimestské) v SR 
- volania do mobilných sietí v rámci SR (Orange, Telekom, O2) 
- volania do pevnej telekomunikačnej siete v zahraničí (EU) 
- volania do mobilných sietí v zahraničí (EU) 
- volania na číslo 0800; na 0850; na 06; na 12313; na 18xxx , na tiesňové linky 

 
Funkcie: 
-     6 x priama analógová linka 
-     1x ISDN PRA – pripojenie ústredne 
      Funkcie telefónnej ústredne (Alcatel OmniPCX Enterprise) 

- 2 x fax  
- 30 súčasných volaní 
- 98 interných klapiek  
 

Služba 2  
Pevné hlasové 
služby 
ŠGÚDŠ  Mlynská 
dolina 1 

Počet 
ústrední 

Počet 
liniek/ 
faxov 

Počet 
klapiek 

Jednorazové 
zriadenie 
služby/tovaru [v 
EUR bez DPH]  

Mesačný 
paušál [v 
EUR bez 
DPH]  

Cena za 
minútu 
hovoru   
[v EUR 
bez 
DPH] 

Pripojenie 
telefónnej linky 

 6  Cena bude 
započítaná 
v neobmedzených 
volaniach do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

nie nie 

Pripojenie 
telefónnej 
ústredne 

1 1/2 98 Cena bude 
započítaná 
v neobmedzených 

nie  nie 
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s rozhraním ISDN 
PRA 
(daná služba musí 
byť pokrytá SLA) 

volaniach do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

Neobmedzené 
volania do 
všetkých pevných 
sietí v SR (miestne 
a medzimestské) 

    paušál nie 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - 
Orange,  

    nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR  - 
Telekom, O2) 

    nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - O2) 

    nie Minúta 

Volania do 
zahraničia do 
pevnej verejnej 
telekomunikačnej 
siete 

    nie Minúta 

Volania do 
zahraničia do 
národných 
mobilných sietí 

    nie Minúta 

Prenos čísla ak je 
potrebný 

   Za zradenie    

 
b) Pracovisko ŠGÚDŠ Galvaniho  

- neobmedzené volania do všetkých pevných sietí (miestne a medzimestské) v SR 
- volania do mobilných sietí v rámci SR (Orange, Telekom, O2) 
- volania do pevnej telekomunikačnej siete v zahraničí (EU) 
- volania do mobilných sietí v zahraničí (EU) 
- volania na číslo 0800; na 0850; na 06; na 12313; na 18xxx , na tiesňové linky 

 
Funkcie:  

- 3 x priama analógová linka z toho 1x fax 
 
Služba 2  
Pracovisko 
ŠGÚDŠ Galvaniho 
18 

Počet 
liniek/fax
ov 

Jednorazové 
zriadenie 
služby/tovaru [v EUR 
bez DPH]  

Mesačný 
paušál [v EUR 
bez DPH]  

Cena za 
minútu hovoru  
[v EUR bez 
DPH] 

Pripojenie 
telefónnej 
linky/faxu 

3/1 Cena bude 
započítaná 
v neobmedzených 
volaniach do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

nie  nie 

Neobmedzené 
volania do 
všetkých pevných 
sietí v SR  
(miestne 
a medzimestské) 

  paušál nie 

Volania do   nie Minúta 
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mobilných sietí 
v rámci SR - 
Orange 
Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - 
Telekom 

  nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - O2 

  nie Minúta 

Volania do 
zahraničia do 
pevnej verejnej 
telekomunikačnej 
siete 

  nie Minúta 

Volania do 
zahraničia do 
národných 
mobilných sietí 

  nie Minúta 

Prenos čísla ak je 
potrebný 

  Za zradenie   

 
c) RC ŠGÚDŠ Banská Bystrica  

- neobmedzené volania do všetkých pevných sietí (miestne a medzimestské) v SR 
- volania do mobilných sietí v rámci SR (Orange, Telekom, O2) 
- volania do pevnej telekomunikačnej siete v zahraničí (EU) 
- volania do mobilných sietí v zahraničí (EU) 
- volania na číslo 0800; na 0850; na 06; na 12313; na 18xxx , na tiesňové linky 
 

Funkcie:  
- 1 x priama analógová linka 

 
Služba 2  
RC ŠGÚDŠ 
Banská Bystrica 

Počet 
liniek 

Počet 
klapiek 

Jednorazové 
zriadenie 
služby/tovaru [v EUR 
bez DPH]  

Mesačný 
paušál [v 
EUR bez 
DPH]  

Cena za 
minútu hovoru  
[v EUR bez 
DPH] 

Pripojenie 
telefónnej linky 

1  Cena bude 
započítaná 
v neobmedzených 
volaniach do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

nie  nie 

Neobmedzené 
volania do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

   paušál nie 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - 
Orange 

   nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - 
Telekom 

   nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - O2 

   nie Minúta 

Volania do 
zahraničia do 

   nie Minúta 
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pevnej verejnej 
telekomunikačnej 
siete 
Volania do 
zahraničia do 
národných 
mobilných sietí 

   nie Minúta 

Prenos čísla ak je 
potrebný 

  Za zradenie   

 
 
d) RC ŠGÚDŠ Košice   

- neobmedzené volania do všetkých pevných sietí (miestne a medzimestské) v SR 
- volania do mobilných sietí v rámci SR (Orange, Telekom, O2) 
- volania do pevnej telekomunikačnej siete v zahraničí (EU) 
- volania do mobilných sietí v zahraničí (EU) 
- volania na číslo 0800; na 0850; na 06; na 12313; na 18xxx , na tiesňové linky 

 
Funkcie: 

- 1 x fax 
Funkcie telefónnej ústredne (Ericson BP250) /analógová ústredňa pre pripojenie telefónnych 
liniek/:  

- 5 x priama analógová linka pripojená do ústredne 
 
Služba 2  
RC ŠGÚDŠ 
Košice 

Počet 
ústrední 

Počet 
liniek/ 
faxov 

Počet 
klapiek 

Jednorazové 
zriadenie 
služby/tovaru [v 
EUR bez DPH]  

Mesačný 
paušál [v 
EUR bez 
DPH]  

Cena za 
minútu 
hovoru   
[v EUR 
bez 
DPH] 

Pripojenie faxu  1  Cena bude 
započítaná 
v neobmedzených 
volaniach do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

  

Pripojenie 
telefónnej 
ústredne 
/analógová 
ústredňa pre 
pripojenie 
telefónnych liniek/ 

1   Cena bude 
započítaná 
v neobmedzených 
volaniach do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

nie  Paušál 
za 
pripojeni
e  

Pripojenie 
telefónnej linky 

 5  Cena bude 
započítaná 
v neobmedzených 
volaniach do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

nie  nie 

Neobmedzené 
volania do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

    paušál nie 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - 
Orange 

    nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 

    nie Minúta 
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v rámci SR - 
Telekom 
Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - O2 

    nie Minúta 

Volania do 
zahraničia do 
pevnej verejnej 
telekomunikačnej 
siete 

    nie Minúta 

Volania do 
zahraničia do 
národných 
mobilných sietí 

    nie Minúta 

Prenos čísla ak je 
potrebný 

   Za zradenie   

 
 
e) RC ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

- neobmedzené volania do všetkých pevných sietí (miestne a medzimestské) v SR 
- volania do mobilných sietí v rámci SR (Orange, Telekom, O2) 
- volania do pevnej telekomunikačnej siete v zahraničí (EU) 
- volania do mobilných sietí v zahraničí (EU) 
- volania na číslo 0800; na 0850; na 06; na 12313; na 18xxx , na tiesňové linky 

 
Funkcie: 

- 3 x priama analógová linka 
- 2x fax 

Funkcie telefónnej ústredne (Alcatel OmniPCX PFFICE): 
- 2 x ISDN BRA pripojenie ústredne 
- 4  súčasné volania 
- 80 interných klapiek  
 

Služba 2  
RC ŠGÚDŠ 
Spišská Nová Ves 
 

Počet 
ústrední 

Počet 
liniek/ 
faxov 

Počet 
klapiek 

Jednorazové 
zriadenie 
služby/tovaru  
[v EUR bez DPH]  

Mesačný 
paušál  
[v EUR bez 
DPH]  

Cena za 
minútu 
hovoru   
[v EUR 
bez DPH] 

Pripojenie 
telefónnej linky 

 3  Cena bude 
započítaná 
v neobmedzených 
volaniach do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

nie  nie 

Pripojenie faxu  2  Cena bude 
započítaná 
v neobmedzených 
volaniach do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

nie  nie 

Pripojenie 
telefónnej 
ústredne 
s rozhraním ISDN 
BRA 

1 2 80 Cena bude 
započítaná 
v neobmedzených 
volaniach do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

nie  nie 

Neobmedzené 
volania do 
všetkých pevných 

    paušál nie 
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sietí v SR 
Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - 
Orange 

    nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - 
Telekom 

    nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - O2 

    nie Minúta 

Volania do 
zahraničia do 
pevnej verejnej 
telekomunikačnej 
siete 

    nie Minúta 

Volania do 
zahraničia do 
národných 
mobilných sietí 

    nie Minúta 

Prenos čísla ak je 
potrebný 

   Za zradenie   

 
 
f) TZ ŠGÚDŠ, Betliar 

- neobmedzené volania do všetkých pevných sietí (miestne a medzimestské) v SR 
- volania do mobilných sietí v rámci SR (Orange, Telekom, O2) 
- volania do pevnej telekomunikačnej siete v zahraničí (EU) 
- volania do mobilných sietí v zahraničí (EU) 
- volania na číslo 0800; na 0850; na 06; na 12313; na 18xxx , na tiesňové linky 

 
Funkcie: 

– 1 x priama linka 
 
Služba 2  
TZ ŠGÚDŠ, Betliar 
 

Počet 
liniek 

Jednorazové zriadenie 
služby/tovaru [v EUR 
bez DPH]  

Mesačný 
paušál [v EUR 
bez DPH]  

Cena za 
minútu hovoru  
[v EUR bez 
DPH] 

Pripojenie 
telefónnej linky 

1 Cena bude započítaná 
v neobmedzených 
volaniach do všetkých 
pevných sietí v SR 

nie  nie 

Neobmedzené 
volania do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

  paušál nie 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - 
Orange  

  nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - 
Telekom 

  nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - O2 

  nie Minúta 

Volania do   nie Minúta 
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zahraničia do 
pevnej verejnej 
telekomunikačnej 
siete 
Volania do 
zahraničia do 
národných 
mobilných sietí 

  nie Minúta 

Prenos čísla ak je 
potrebný 

 Za zradenie   

 
g) TZ ŠGÚDŠ, Kráľová pri Senci 

- neobmedzené volania do všetkých pevných sietí (miestne a medzimestské) v SR -  
- volania do mobilných sietí v rámci SR (Orange, Telekom, O2) 
- volania do pevnej telekomunikačnej siete v zahraničí (EU) 
- volania do mobilných sietí v zahraničí (EU) 
- volania na číslo 0800; na 0850; na 06; na 12313; na 18xxx , na tiesňové linky 
 

Funkcie: 
– 1 x priama linka 

 
Služba 2  
TZ ŠGÚDŠ, 
Kráľová pri Senci  

Počet 
liniek 

Jednorazové 
zriadenie 
služby/tovaru [v EUR 
bez DPH]  

Mesačný 
paušál [v EUR 
bez DPH]  

Cena za 
minútu hovoru  
[v EUR bez 
DPH] 

Pripojenie 
telefónnej linky 

1 Cena bude 
započítaná 
v neobmedzených 
volaniach do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

nie  nie 

Neobmedzené 
volania do 
všetkých pevných 
sietí v SR 

  paušál nie 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - 
Orange  

  nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - 
Telekom 

  nie Minúta 

Volania do 
mobilných sietí 
v rámci SR - O2 

  nie Minúta 

Volania do 
zahraničia do 
pevnej verejnej 
telekomunikačnej 
siete 

  nie Minúta 

Volania do 
zahraničia do 
národných 
mobilných sietí 

  nie Minúta 

Prenos čísla ak je 
potrebný 

 Za zradenie   

 


