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Správa o zákazke v zmysle  § 21  zákona č. 25/2006  
 
 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa  
       
§ 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. 

Obchodný názov Národné centrum zdravotníckych informácií 

Sídlo: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 

IČO: 00165387 

Právna forma: Štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky, zriaďovacia listina č. 13880-5/2004-
OPP. 

- predmet zákazky:  

 „Sťahovacie práce spojené s premiestnením IT infraštruktúry – 2. fáza“.    
CPV:   91120000-1 - Služby poskytované profesijnými organizáciami 

 

- hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: 

9 999  € bez DPH, 11 998,- s DPH  

b) Použitý postup zadávania zákazky: 

§ 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

- Druh zákazky 
Podlimitná zákazka 

c) Dátum uverejnenia oznámenia: 
- v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len "európsky vestník")   

Neuplatňuje sa 
 

- vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "vestník") a čísla týchto oznámení 
Neuplatňuje sa 
 

- O zadaní zákazky v profile Verejného obstarávateľa:  
www.nczisk.sk  dňa 06.07. 2013 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu 
- Identifikácia: 

Neuplatňuje sa  

- Odôvodnenie výberu:  
Neuplatňuje sa 

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia 
Neuplatňuje sa 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

Neuplatnilo sa.  

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo 
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy: 

- Identifikácia: 

http://www.nczisk.sk/
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Obchodný názov: bit-STUDIO Bratislava, s. r. o. 

Sídlo: Priemyselná 6, 824 90 Bratislava 

IČO: 35 702 877 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením 

- odôvodnenie výberu jeho ponuky:  
Podľa stanoveného kritéria „cena“ sa umiestnil na prvom mieste. 
Ponuka bola predložená podľa požiadaviek a podmienok verejného obstarávateľa. 

 

- podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím 
osobám, ak je známy 

nie je známy  

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 
Neuplatňuje sa 
 

i) Odôvodnenie  prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa 
§ 108j ods. 1 písm. k): 
Neuplatňuje sa. 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: 
Neuplatňuje sa. 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 
Neuplatňuje sa. 
 

 
 

                                                        ............................................ 
                                                     Ing. Ľuboš Černý  

 riaditeľ 
 
 

 

 

 

Vypracovala :  Lenka Tisovčíková 

V Bratislave dňa:       09.10. 2013 


