
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou  Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 
                                                                                                                                   Príloha b) Metodický pokyn MP-08-2013 

 
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 (ďalej len „ZVO“) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Kontaktné miesto: DFNsP Bratislava, Limbová 1, 83340 Bratislava, SR 
Kontaktná osoba: Andrej Gáll, tel.: +421259371399, e-mail: andrej.gall@dfnsp.sk 
 
1. Názov zákazky: Monitorovací softvér 
 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb podľa § 9 ods. 
9 ZVO: dodanie tovaru (hlavné miesto dodania predmetu zákazky: na adresu verejného obstarávateľa) 
 
3. Opis predmetu zákazky alebo nákupu (nákupov) – v prípade potreby podľa prílohy. 
monitorovací softvér na diagnostiku, vyhľadávanie chýb, uľahčenie riešenia závad (monitoring využitia HW prostriedkov 
v reálnom čase: HD (kapacita, I/O), CPU (využitie procesora, jadier a cache), operačnej pamäte (kapacita, stránkovanie), 
monitoring sieťovej konektivity a konektivity otvorených relácií, logovanie aktivít serverov 
 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný slovník: 48987000-0 
 
5. Množstvo alebo rozsah zákazky 
licencie pre monitorovanie 2 serverov UNIX, licencie pre monitorovanie servera MS Windows 2008 / AD do 1000 používateľov 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez DPH 
Hodnota: 9.999,-EUR 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie: 14 dní (od zadania zákazky) 
 
8. Podmienky účasti 
Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu. Požaduje sa scan 
originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu. 
 
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: 10.12.2013, 12:00 
 
 
13. Spôsob a miesto predkladania ponúk (elektronicky) 
e-mail: andrej.gall@dfnsp.sk 
v listinnej forme: Nie 
 
14. Doplňujúce informácie 
- 
 
15. Dátum odoslania tejto výzvy 
03.12.2013 

 

 
 

 
 

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


