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Oznámenie o zadaní zákazky - § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

Výzva na predloženie ponúk: 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Verejný obstarávateľ Národné centrum zdravotníckych informácií je podľa § 6 ods. 1 
písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
verejný obstarávateľ. 

Adresa Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 

IČO 00165387 

DIČ 2020830119 

Kontaktná/é  osoba/y Ing. Daniela Tomovičová 
daniela.tomovicova@nczisk.sk 
Tel.: +421 2 57 269 203 

Internetová adresa (URL): http://www.nczisk.sk 

2. Predmet zákazky 

zákazka na dodanie tovaru 

3. Názov predmetu zákazky 

 Dodávka kabeláže 

4. Stručný opis predmetu zákazky: 
 

 Zabezpečenie kabeláže: 

4.1 Metalická kabeláž - RJ45 S/FTP cat6 
4.2 Optická kabeláž LC-LC - om3 50/125µm 
4.3 Optická kabeláž SC-LC - om3 50/125µm 
4.4 Optická kabeláž SC-SC - om3 50/125µm 
 

Predmetom zákazky je zakúpenie optickej a metalickej kabeláže, ktorá bude využitá na vybudovanie 

spojov medzi jednotlivými aktívnymi a pasívnymi prvkami LAN siete. 
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5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Metalická kabeláž - RJ45 S/FTP cat6 Optická kábeláž LC-LC - om3 50/125µm Optická kábeláž SC-LC - om3 50/125µm 

3m 35 ks   1m 2 ks   1m 5 ks     

4m 6 ks   3m 29 ks   2m 5 ks     

5m 18 ks   4m 2 ks   6m 3 ks     

6m 76 ks   5m 2 ks   7m 5 ks     

7m 15 ks   6m 46 ks   8m 3 ks     

8m 13 ks   7m 26 ks   9m 2 ks     

9m 14 ks   8m 17 ks   10m 5 ks     

10m 10 ks   9m 7 ks   11m 3 ks     

11m 9 ks   10m 12 ks           

12m 9 ks   11m 12 ks   Optická kábeláž SC-SC - om3 50/125µm 

13m 11 ks   12m 18 ks   1m 2 ks     

14m 6 ks   13m 36 ks   2m 4 ks     

15m 10 ks   14m 30 ks   7m 7 ks     

      15m 36 ks           

6. Kódy CPV: 
 Hlavný slovník: 32421000-0 – Kabeláž siete 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 8 000,- € bez DPH. 

8. Použitie elektronickej aukcie: 
Nie 

7. Miesto dodania predmetu zákazky 

 Adresa sídla verejného obstarávateľa. 

9. Lehota na predkladanie ponúk  
uplynie dňa  18.09. 2013 o 10. 00 hod. SEČ. 

10. Lehota viazanosti ponuky je stanovená do 15.10. 2013 
11. Podmienky účasti uchádzačov: 
 OSOBNÉ POSTAVENIE § 26 ods. 1, písm. f) 

 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: 

 f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu 

aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku 

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) 

dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (§ 26 

ods. 2) 

http://www.nczisk.sk/
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Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie 

môže požadovaný doklad nahradiť predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu 

podnikateľov. 

Na splnenie podmienok účasti je postačujúce predložiť obyčajnú kópiu uvedeného dokladu 

(dokladov). V prípade predloženia ponuky prostredníctvom e – mailu je možné predložiť uvedený 

doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken). 

12. Obsah ponuky: 
Ponuka musí obsahovať minimálne tieto dokumenty: 

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; 
- návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 9. tejto výzvy (cena bez 

DPH/osobohodina). 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. 

Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), 

ako aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

14. Lehota a miesto predkladania ponúk: 
Ponuky musia byť predložené osobne, poštou, kuriérom alebo e - mailom v lehote do 18.09. 2013 

do 10:00 hod. na adrese: 

Národné centrum zdravotníckych informácií 

Lazaretská  26 

811 09  Bratislava 

jarmila.hajnaliova@nczisk.sk  

15. Požiadavky na označenie ponúk: 
Uchádzač predloží ponuku osobne, poštou, kuriérom alebo e – mailom. Ak ponuku predloží 

osobne, poštou alebo kuriérom, predloží ju v uzavretom nepriehľadnom obale s uvedením 

názvu a sídla verejného obstarávateľa uvedenom v bode 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk 

a názvu a sídla alebo mena a miesta podnikania uchádzača. Na obale ponuky bude ďalej 

uvedené: „KABELÁŽ – NEOTVÁRAŤ!“ 

16. Výsledok verejného obstarávania: 
 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva/Objednávka. 

V Bratislave 13.09. 2013  
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