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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
na dodanietovaru/poskytnutieslužby/uskutočnenie stavebných prác 

 
s predpokladanou hodnotou viac ako 1000 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 eurpre stavebné práce v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Kontaktné miesto: DFNsP Bratislava 
Kontaktná osoba:Zuzana Staneková 
Telefón: 02 / 59371 517 
Email: prevadzka@dfnsp.sk 
 
1.Názov zákazky: archivačné služby – spracovanie a vyradenie registratúry 
 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Podlimitná zákazka 
Hlavné miesto dodania tovarov:Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbová 1, 833 40 Bratislava 
 
3.Opis predmetu zákazky alebo nákupu (nákupov) – v prípade potreby podľa prílohy. 
 
archivačné služby – spracovanie a vyradenie registratúry 
 
Zabezpečiť spracovanie a vyradenie registratúry, ktorej uplynula lehota uloženia formou dostavenia sa do 
určených priestorov DFNsP Bratislava (dvoch priestorov v areáli DFNsP Bratislava) a zabezpečenia naloženia 
písomností do motorového vozidla, ich prepravu na miesto spracovania a ich vyloženie. 
  
Na mieste spracovania spísať skartačné protokoly v nadväznosti na predchádzajúce vyraďovacie konanie a po 
udelení súhlasu Štátnym archívom MV SR na vyradenie registratúrnych záznamov zabezpečiť ich likvidáciu 
v zmysle zák. NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení,  vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a 
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a na základe dodržania Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
Všetky horeuvedené činnosti vykonávať v súlade so  Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
Momentom naloženia písomností na prepravu prevziať plnú zodpovednosť za prevzaté písomností t.j.: 

 zamedziť prístup k písomnostiam iným osobám ako zamestnancom vykonávateľa za ktorých preberá 
plnú zodpovednosť 

 zabezpečiť vyloženie a  odváženie  písomností spôsobom zamedzujúcim prístup tretích osôb 
 zabezpečiť uskladnenie písomností v priestoroch vykonávateľa bez prístupu tretích nepovolaných osôb 
 zabezpečiť triedenie a skartáciu prevzatých písomností. 

 
Výpočet ceny bez DPH za poskytnutú službu je nasledovný  :  
 
1.Osobné spisy   Spracovanie   60 bm = 60 m x ...........€    =   .............. €  

Os. spisy zoradiť podľa roku narodenia, abecedne uložiť a vytvoriť zoznam v elektronickej podobe 
   Skart   35 bm x  30 kg (1 bm cca 30 kg) = 1 050 kg x .......... € =  .............. € 
   Spracovanie + Skart                 = ................. € 
 
 
2. Mzdové listy  Vyradenie  9 bm x ...........€     =   ...............€ 
   Skart 7 bm x  30 kg (1 bm cca 30 kg) = 210 kg x ............. €   =   ..............€ 
   Vyradenie + Skart     = ................ € 
 
 
3. Ekonomika  Vyradenie  87 bm x ...........€               =   .............. € 
   Skart 87 bm x  30 kg (1 bm cca 30 kg)  = 2610 kg x ............ € = .............. € 
   Vyradenie + Skart                = ................ € 
 
 
4. Zdravotná  dok. Vyradenie 262 bm x ............€     = .............. € 
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   Skart 262 bm x  30 kg (1 bm cca 30 kg)  = 7 860 kg x ...........€ =.............. € 
   Vyradenie + Skart     = ................ € 
 
Vysvetlivky :       Spolu = 11 730 kg 
bm – bežný meter      Spolu = 418 bm    
       Spolu = ................... € bez DPH 
 
V uvedenej sume je zahrnuté vytriedenie písomnosti v zmysle Registratúrneho poriadku a plánu DFNsP Bratislava, 
Limbová 1, 833 40 Bratislava, spísanie skartačných protokolov  a následná likvidácia  registratúry ako druhotnej 
suroviny. 
Po zlikvidovaní písomností vykonávateľ vystaví potvrdenie o likvidácii. 
 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný slovník: 79995100-6 archivačné služby  
 
5. Množstvo alebo rozsah zákazky 
Uvedené v opise predmetu zákazky 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez DPH 
Hodnota: 8.400 € bez DPH 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobiev dňoch (od zadania zákazky): lehota realizácie do 80 dní od podpisu zmluvy 
 
8. Podmienky účasti 
Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu. 
Požaduje sa scan originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu. 
Požaduje sa ,, Čestné vyhlásenie dodávateľa”, ktorým prehlási, že spĺňa všetky náležitosti vyplývajúce 
sprostredkovateľovi zo zákona č. 122 / 2013 Z.z o ochrane osobných údajov predovšetkým že: 

- prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov formou, ktorú stanovil vyššie uvedený zákon,  

- určil a poučil v zmysle vyššie uvedeného zákona oprávnené osoby, ktoré budú predmetné nosiče 
osobných údajov spracúvať o ich povinnostiach pri predmetnom spracúvaní, rovnako aj o povinnosti 
mlčanlivosti, 

- v prípade ak spracúva osobné údaje prostredníctvom viac ako 20 oprávnených osôb má určenú a na 
úrad nahlásenú zodpovednú osobu v zmysle vyššie uvedeného zákona. 

 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena. 
 
10. Použije sa elektronická aukcia 
Nie 
 
11.  Súťažné podklady 
Nie 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 3.12.2013 do 17.00 hod. 
 
13. Spôsob a miesto predkladania ponúk 
e-mail: prevadzka@dfnsp.sk 
 
v listinnej forme: Prípustné 
 
14. Doplňujúce informácie 
Nie 
 
15. Dátum odoslania tejto výzvy 
28.11.2013 
 
 
 

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


