
 

                                   
 

 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

1.1  Názov: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

Sídlo: Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec 

IČO: 45737967 

Zastúpený: Ing. Klára Hencelová – riaditeľka 

1.2  Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Eva Kmecová  

E-mail: eva.kmecova@nspkch.sk 

Tel. kontakt: 0918 374 866 

Korešpondenčná adresa vo veciach verejného obstarávania:  

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

Nemocničná 8 

077 01 Kráľovský Chlmec 

 

2.   Predmet zákazky: 

2.1.  Názov zákazky: ,, Zabezpečenie poradenstva a procesu verejného obstarávania “ 

        Pre projekt: Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and 

Kráľovský Chlmec, ID: SKHU/1601/4.1/140, Project acronym: Teleradiology 

2.2.  Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služieb 

2.3.  Forma vzniku záväzku : na základe objednávky vystavenej zo strany verejného obstarávateľa úspešnému  

uchádzačovi. 

2.4   Kód CPV: 79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie 

 

 3.  Termín poskytnutia služieb:  

3.1. Termín poskytnutia služieb: Od vystavenia objednávky vystavenej zo strany verejného obstarávateľa úspešnému 

uchádzačovi. 

 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky: 

4.1  Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva a procesu verejného obstarávania pre projekt:        

Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Kráľovský Chlmec, 

ID: SKHU/1601/4.1/140, Project acronym: Teleradiology v zmysle zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

        Verejný obstarávateľ  plánuje v rámci projektu nákup PACS systému spolu s IT príslušenstvom pre Nemocnicu 

s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, na čo požaduje verejný obstarávateľ zabezpečiť proces verejného 

obstarávania. Predpoklad zadefinovania zákazky na uvedený projekt vo vzťahu k finančnému limitu je v súlade s  

§ 5ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 



 

                                   
 

 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 1500 EUR bez DPH 

 

 

6.Variantné riešenie: 

6.1 Verejný obstarávateľ požaduje komplexné plnenie predmetu zmluvy. 

 

7. Lehota viazanosti ponúk : 31.12.2017 

8. Predkladanie cenových ponúk: 

8.1.  dňa 30.10.2017 do 12:00 hod. miestneho času. 

8.2.  Doručenie poštou, e-mailom na adrese uvedenej v bode 1.2 tejto výzvy, kuriérom alebo osobne na  

        kontaktnú adresu uvedenú v bode 1.2 

8.3. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku ( prípadne v českom jazyku) a v súlade s podmienkami uvedenými 

vo Výzve na predkladanie ponúk a v mene EUR. 

8.4. V prípade mailového doručenia cenovej ponuky, uchádzač uvedie v predmete správy  ,, Zabezpečenie 

poradenstva a procesu verejného obstarávania “ 

8.5. V prípade osobného, kuriérom, poštou doručenia bude na obale ponuky je potrebné uviesť na obale ponuky ,, 

Zabezpečenie poradenstva a procesu verejného obstarávania – NEOTVÁRAŤ “ 

 

9. Podmienky financovania: 

9.1  Verejný obstarávateľ bude financovať predmet zákazky na základe vystaveného  daňového dokladu v lehote 

splatnosti faktúr do 30 dní . 

 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

10.1  Kritériom hodnotenia ponúk bude najnižšia cena celkom s DPH za daný predmet zákazky ako jediné kritérium. 

Váha kritéria je 100%. 

 

11. Podmienky účasti  

11.1   Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať predmet zákazky (Uchádzač predloží kópiu 

originálneho vyhotovenia tohto dokladu, alebo možno nahradiť odkazom na OR SR alebo na ŽR SR, 

alebo zoznam hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie).  

 

  12. Obsah cenovej ponuky: 

12.1 Podpísaný dokument, kde budú uvedené identifikačné údaje uchádzača (názov/obchodné meno,  sídlo/adresa 

podnikania, právna forma, štatutárni zástupcovia, kontaktná osoba, telefón, email).   

12.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti s súlade s bodom 11 predmetnej Výzvy  na predkladanie ponúk. 

12.3 Vyplnený Návrh na  plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 1 predmetnej výzvy ( na základe opisu uvedeným 

v bode 4 predmetnej Výzvy na predkladanie ponúk). 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

13.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti zadefinovaných v predmetnej Výzve na predkladanie 

ponúk  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Následne pristúpi k vyhodnoteniu predložených ponúk na 



 

                                   
 

 
 

základe požiadaviek a stanoveného kritéria. Po úplnom vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači 

oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk. 

13.2. Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka v súlade s bodom 2.3 predmetnej výzvy. 

13.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk v prípade, že 

predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo predložené ponuky 

nebudú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý 

postup zadávania zákazky ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve; 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

- nebude predložená ani jedna ponuka. 

13.4. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

13.5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“) a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia 

podľa ZRPVS, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora.       

                                                                                                                                                                                      

................................................ 

Mgr. Eva Kmecová 

Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania 

 

 

Na vedomie: Ing. Klára Hencelová 

                      Riaditeľka  

                     Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

          

             

 

 

 

          

Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 

1, Tabuľka s cenovým návrhom- návrh na plnenie kritérií 

2, http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 



 

                                   
 

 
 

 

 

Príloha č. 1 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Obchodné meno, názov uchádzača: ____________________________________________________ 

                                  Adresa, sídlo: ____________________________________________________ 

                                                IČO   ____________________________________________________ 

                                                DIČ: ____________________________________________________ 

                                                Telefónny kontakt: _________________________________________ 

                                                E- mail:__________________________________________________ 

Uchádzač / 

skupina 

dodávateľov 

 

   

Kritérium na 

vyhodnotenie 

ponúk 

NAJNIŽŠIA CENA S DPH 

   

Je uchádzač 

platiteľom 

DPH? 

Áno  Nie  

   

 
Cena v EUR bez  DPH 

Sadzba DPH v 

EUR 

 

Cena v EUR s DPH 

Číselný údaj    

 



 

                                   
 

 
 

▪ Jednotková a celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so 

zabezpečením predmetu zmluvy. 

▪ V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša  ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená. 

▪ Ceny uvádzať maximálne na dve desatinné miesta. 

▪ Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.    

 

V __________________________, dňa___________________ 

 

                            _____________________________________  

         Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača 

 

1. Nehodiace sa preškrtnúť. 

2. Vyhlásenie  podpíše štatutárny zástupca uchádzača, alebo ním splnomocnená (určená) osoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


