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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 

 Antivirusový softvérový balík s možnosťou centrálnej správy. 

4. Opis predmetu zákazky: 

4.1 Požadované vlastnosti antivírusového softvéru: 

kontrola zariadení, Host-based Intrusion Prevention System (HIPS), automatická 

kontrola odnímateľných médií, nízke nároky na systém, centralizovaná správa, 

vzdialená inštalácia, export/import politík, vytváranie reportov a notifikácií, 

upozornenia o udalostiach, rollback aktualizácií, odloženie aktualizácií, lokálny 

aktualizačný server. 

4.2 Predmetom zákazky je Antivírusový softvérový  balík s možnosťou centrálnej 

správy pre zabezpečenie kontinuity ochrany bezpečnosti operačných systémov 

na báze Windows. V súčasnosti v rámci organizácie Národného centra 

zdravotníckych informácií máme licencie pre „ Eset Endpoint Antivirus“ . 
 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

NIE. Požaduje sa predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

200 ks licencií antivírusového softvéru na obdobie 24 mesiacov. 
 

7. Kódy CPV: 

Hlavný slovník: 48761000-0  
 

8. Variantné riešenia 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú 

9. Použitie elektronickej aukcie: 

Nie 
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10. Lehota viazanosti ponuky je stanovená do 30.10. 2013 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena na celý predmet obstarávania. 

Cena  predmetu zákazky musí byť spracovaná v zložení:  

- Jednotková cena bez DPH 

- Jednotková cena s DPH 

- Cena celkom bez DPH 

- Cena celkom s DPH 

 

11.1 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom 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 

a ostatných platných predpisov.  

11.2 Jednotkové ceny položiek musia byť stanovené ako konečné, vrátane všetkých 

nákladov (priame aj nepriame náklady vrátane dopravy). 

11.3 Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady na predmet 

zmluvy/objednávky a primeraný zisk. 

11.4 Pravidlá uplatnenia kritérií: Uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý 

predmet obstarávania sa umiestni ako prvý v poradí. Ostatným uchádzačom sa 

poradie určí na základe výšky ponúknutej ceny.  

V prípade, že cenovú ponuku predloží uchádzač, ktorý  nie je platcom DPH, uvedie 

túto skutočnosť v ponuke. 

12. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

12.1 Lehota  na predkladanie ponúk do 07.10. 2013 do 10:00 hod. na adresu: 

12.2 Miesto:            Národné centrum zdravotníckych informácií 

Lazaretská  26 

811 09  Bratislava 

12.3 Elektronicky:  daniela.tomovicova@nczisk.sk  

lenka.tisovcikova@nczisk.sk 

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

13.1 doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu; (listinná podoba - postačuje fotokópia, elektronicky zaslaný 

doklad – postačuje sken dokladu); 

13.2 v prípade, že uchádzač predloží dokumenty v listinnej podobe, musí ich súčasne 

predložiť v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide 

o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú 

sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty 

podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku 

pečiatky (§ 18 a zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

13.3 návrh uchádzača na celý predmet zákazky, predložený vo forme „Návrhu na 

plnenie kritérií“  podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. 

14. Spôsob predloženia ponúk: 

Uchádzač môže predložiť 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 a názvu obchodného mena, sídla a miesta podnikania uchádzača. 
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V prípade predloženie ponuky v papierovej forme, obálku je potrebné označiť 

názvom:  „OBSTARÁVANIE-ANTIVIRUSOVY SOFTVEROVY BALIK – 

NEOTVÁRAŤ“! 

15. Obchodné podmienky 

15.1 Dodanie tovaru: do 2 pracovných dní (najneskôr do 09.10. 2013) od obdržania 

a akceptovania - písomnej objednávky.  

15.2 Trvanie zmluvného vzťahu: 24 mesiacov. 

15.3 Miesto dodania predmetu zákazky - adresa sídla kupujúceho, pokiaľ nie je 

v objednávke/zmluve uvedené inak. 

15.4 Dodávka a fakturácia:  

a) faktúra  

- musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, 

- faktúra musí byť vystavená v mene euro; 

- faktúru je potrebné doručiť na adresu sídla kupujúceho/objednávateľa 

podľa bodu 1, tejto výzvy. 

b) dodací list/preberací protokol 

Súčasťou každej faktúry musí byť samostatne doložený doklad podľa 

písm. b), ktorý potvrdzuje, že došlo k dodaniu a prebratiu tovaru alebo 

poskytnutiu služby alebo stavebnej práce – prevzatie potvrdzuje oprávnený 

zástupca kupujúceho / objednávateľa svojim podpisom.  

c) Splatnosť faktúry – 14 dní, odo dňa doručenia druhej zmluvnej strane. 

d) Záruka a uplatňovanie reklamácií 

- Záruka na predmet zmluvy/objednávky a uplatňovanie reklamácií sa 

bude riadiť podľa platných právnych predpisov. 

 

16. Výsledok verejného obstarávania: 

 

 Všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku budú informovaní o výsledku 

vyhodnotenia ponúk.  

 

S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu na celý predmet 

obstarávania pri dodržaní všetkých podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa, 

bude uzavretá  písomná „Objednávka“.  

Úspešný uchádzač sa zaväzuje potvrdiť objednávku vystavenú kupujúcim, a 

to  uvedením mena, priezviska, dátumu potvrdenia a podpisu oprávnenej osoby 

a odtlačku pečiatky predávajúceho  a bezodkladne zaslať  kupujúcemu potvrdenú 

objednávku poštou, prípadne e-mailom,  na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. 

Pre účely uzavretia objednávky postačuje doručenie potvrdenej objednávky emailom.  

 

 

 

 

V Bratislave 03.10. 2013  

         Ing. Ľuboš Černý 

                                                                                        riaditeľ NCZI 

 


