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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác 

 
s predpokladanou hodnotou viac ako 1 000 eur a menej ako 20 000 eur pre služby a tovar – okrem 
potravín, menej ako 40 000 eur pre potraviny a menej ako 30 000 eur pre stavebné práce 
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, podľa §9 ods.9  zákona č.25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Kontaktné miesto (uvedené v záhlaví): DFNsP Bratislava 
Kontaktná osoba: Ján Šubin 
Telefón: 0259371571 
Email: jan.subin@dfnsp.sk 
 
1. Názov zákazky: Posúdenie procesov, informačných systémov a ekonomického riadenia 
 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Poskytnutie služby,    
Hlavné miesto dodania služby: na adrese verejného obstarávateľa 
 
3. Opis predmetu zákazky alebo nákupu (nákupov) – v prípade potreby podľa prílohy. 
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie odborných služieb súvisiacich s posúdením procesov 
objednávanie, skladovanie, výdaja a inventarizácie liekov a zdravotníckych pomôcok, 
vrátane prípravy na ich optimalizáciu, vrátane prípravy interných metodík zameraných na 
optimalizáciu zásob (liekov a zdravotníckych pomôcok). 
Predmetom tejto zmluvy je taktiež poskytovanie odborných služieb súvisiacich s posúdením 
existujúcich zmlúv s dodávateľmi informačných systémov, príprava podkladov na obsahovú a 
cenovú aktualizáciu zmlúv. Súčasťou hodnotiacich konzultačných služieb bude tiež 
predloženie návrhu integrácie informačných systémov. 
Predmetom tejto zmluvy je taktiež posúdenie existujúceho systému ekonomického riadenia a 
príprava návrhov na jeho aktualizáciu. 
 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný slovník: 79419000-4 Hodnotiace konzultačné služby 
 
5. Množstvo alebo rozsah zákazky 
Komplexné poskytnutie služby podľa opisu predmetu zákazky. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez DPH 
Hodnota:  9.500,- EUR 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie: 4 mesiacov od zadania zákazky 
 
8. Podmienky účasti 
Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu 
vzťahujúci sa k predmetu zákazky. Požaduje sa scan originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu. 
 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH 

 
Merná jednotka 

(MJ) 
Počet 

MJ  
Cena za MJ 

bez DPH 
Cena za 

MJ s DPH 
Cena celkom bez 

DPH 
Cena celkom s DPH 

1. Počet mesiacov 
poskytovania 
služby 4         

 
10. Použije sa elektronická aukcia 
 Nie 
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11.  Súťažné podklady 
Nie 
 
Ak áno podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
Dátum: neuvádza sa 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 28.10.2013 12:00 
 
13. Spôsob a miesto predkladania ponúk 
Elektronicky, e-mail adresa: jan.subin@dfnsp.sk 
v listinnej forme:  prípustné 
 
 
14. Doplňujúce informácie 
 
 Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť návrh na plnenie kritéria podľa bodu 9. 
  Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba úspešný uchádzač.  
 Predmet zákazky  sa  bude  financovať formou  bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúr min. 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia, bez poskytnutia preddavku. 
Prílohou každej faktúry bude výkaz poskytnutých služieb potvrdený verejným obstarávateľom. 

 Prípustné je doručenie ponuky v listinnej forme na adresu verejného obstarávateľa do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk. 

 
 
15. Dátum odoslania tejto výzvy : 22.10.2013 
 
 
 
 

 
 
 
doc.MUDr. Ladislav Kužela, CSc.  
         riaditeľ DFNsP Bratislava 
 
 


