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Výzva na predloženie ponuky. 

 
Zdravé regióny 

Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava 

IČO: 50 626 396       
 
  
 

 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky (ďalej aj „Výzva“) 
 

Zdravé regióny, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

“Komplexné služby správy lokálnej siete, techniky a programového vybavenia” 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona ZVO:  
 
Názov verejného obstarávateľa: Zdravé regióny 
Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Hrustič, riaditeľka   
IČO: 50 626 396         
DIČ: 212 039 3033         
IČ DPH: -   
Tel.: +421911508054         
Fax: -         
E-mail: tatiana.hrustic@zdraveregiony.eu  
Internetová stránka: www.zdraveregiony.eu 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
Číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0056 4561                  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  
Zdravé regióny, Koceľova 9, 821 08 Bratislava 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Rastislav Urda 
4. Predmet obstarávania: “Komplexné služby správy lokálnej siete, techniky a programového 

vybavenia”  
Predmetom zákazky sú komplexné služby týkajúce sa správy lokálnej siete, techniky 
a programového vybavenia v rámci realizácie Národného projektu Zdravé komunity 2A, a to tak 
hardvér ako aj softvér a služby s tým súvisiace, a to na obdobie do 31.12.2019 s predpokladaným 
začiatkom poskytovania služieb v januári 2019.  
 
V rámci hardvéru ide o spravovanie nasledovného:  
• 20 až 30 zostáv počítačov alebo notebookov v centrále verejného obstarávateľa,  
• 1 až 3 servery s OS Windows v centrále verejného obstarávateľa, 
• 1 NAS (dátové úložisko) v centrále verejného obstarávateľa, 
• 20 až 30 zostáv notebookov, ktoré majú pridelené koordinátori asistentov osvety zdravia 

(ďalej len „KAOZ“), ktorý pôsobia po celom území SR (miesta pôsobenia jednotlivých KAOZ je 
uvedený v prílohe č. 1),   

• 10 až 15 tlačiarní v centrále verejného obstarávateľa, 
• 20 až 30 tlačiarní, ktoré majú pridelené KAOZ, ktorý pôsobia po celom území SR (miesta 

pôsobenia jednotlivých KAOZ je uvedený v prílohe č. 1),  
• príslušenstvo k LAN (switche, routre) v centrále verejného obstarávateľa. 
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V rámci softvéru ide o nasledovné činnosti: 
• správa a údržba cloud-u pre cca 50 užívateľov, 
• správa a údržba softvéru nainštalovaného na počítačoch, notebookoch a serveroch (napr. OS 

Windows rôzne verzie, OS Windows server R2016, OS QNAP NAS – dátové úložisko), 
• správa a údržba existujúceho účtovného systému (PROFIT) v spolupráci s jeho dodávateľom,  
• správa a údržba MS Office, AV GData, Nextcloud server a bežného podporného softvéru ako 

napríklad čítačka PDF dokumentov, komprimovací program a pod. 
 
Ďalšie požadované činnosti: 
• poradenstvo pri výbere hardvéru, 
• poradenstvo pri obnove hardvéru po havárii (poruche), 
• služby na údržbu a opravu softvéru, 
• zálohovanie počítačov, 
• zálohovanie údajov, 
• riešenie bežných problémov súvisiacich s používaním výpočtovej techniky a infraštruktúry,  
• správa užívateľských účtov cloudu,  
• správa užívateľských účtov NAS,  
• správa hostingu pre web,  
• správa a údržba e-mailových účtov,  
• priebežná kontrola počítačov a notebookov,  
• e-mailová a telefonická podpora užívateľov (zamestnancov verejného obstarávateľa),  
• spracovanie bezpečnostných varovaní NBÚ,  
• ostatné činnosti súvisiace so správou lokálnej siete, techniky a programového vybavenia pre 

verejného obstarávateľa. 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Zmluva o poskytovaní služieb 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): je uvedený v bode 4 tejto výzvy  
7. Predpokladaná hodnota zákazky:  18 267,91 EUR bez DPH 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

- Koceľova 9, 821 08 Bratislava 

- Levočská 20, 058 01 Poprad 

- Miesta pôsobenia jednotlivých KAOZ uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 31.12.2019 
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: verejný obstarávateľ neposkytuje 

súťažné podklady 
11. Financovanie predmetu zákazky: Národný projekt Zdravé komunity 2A  

12. Lehota na predloženie ponuky: 7.1.2019 do 10:00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky, pričom uchádzači 
uvedú cenu za predmet zákazky ako mesačný paušál za poskytovanie služieb uvedených 
v bode 4 tejto výzvy. Uchádzač, ktorý ponúkne najnižší mesačný paušál (najnižšiu cenu za 
mesiac poskytovania služieb, ktoré sú predmetom zákazky) bude vyhodnotený ako úspešný 
a bude s ním uzatvorená zmluva. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe.  

Každý uchádzač predloží jedno vyhotovenie svojej ponuky. 

Ponuky musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku. 
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Ponuky musia byť predložené osobne alebo poštou na adresu uvedené v bode 2 tejto výzvy 
v uzatvorenej obálke, ktorá bude označná nasledovnými údajmi: 

- adresa verejného obstarávateľa, 

- adresa uchádzača,  

- označenie: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 

- označenie heslom súťaže: “Komplexné služby správy lokálnej siete, techniky a 
programového vybavenia”  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 
telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu, kontaktná osoba) s  

b. Uvedenie predmetu zákazky, na ktorý sa ponuka predkladá. 

c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (uviesť cenu za mesačný 
paušál poskytovania služieb, ktoré sú predmetom zákazky, a to bez DPH aj s DPH. Ak 
uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke). 

d. Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky (u 
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na 
základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa).  

16. Otváranie ponúk:  
Dátum: 7.1.2019 o 10:30 

Miesto: Zdravé regióny, Koceľova 9, 821 08 Bratislava 
17. Postup pri otváraní ponúk:  

Účasť na otváraní ponúk bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorý predložili ponuku, pričom 
osoby, ktoré sa chcú zúčastniť otvárania ponúk sa pred otváraním musia preukázať, že sú osobami 
oprávnenými zastupovať a konať za daného uchádzača (na základe výpisu z obchodného registra 
alebo živnostenského registra alebo splnomocnenia). 

18. Lehota viazanosti ponúk: do 28.2.2019 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 
JUDr. Rastislav Urda 

Tel.: 0908859848 

e-mail: rastislav.urda@zdraveregiony.eu 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
V prípade potreby vysvetlenia alebo doplnenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky je 
možné požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie e-mailom doručeným kontaktnej osobe uvedenej 
v bode 19 tejto výzvy 

 
 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 - Miesta pôsobenia jednotlivých KAOZ 
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Príloha č. 1 Miesta pôsobenia jednotlivých KAOZ 
 
 

Lokalita 
Bardejov 

Poprad 
Fiľakovo 

Humenné 

Kežmarok 

Košice-okolie 
Michalovce 

Spišská Nová Ves 

Prešov 

Sabinov 
Snina 

Stará Ľubovňa 

Svidník 

Trebišov 
Veľké Kapušany 

Vranov nad Topľou 

Zvolen 

Rožňava 
Veľký Krtíš 

Revúca 

Gelnica 

Košice 
Rimavská Sobota 

Nitra 
 
 


