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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 
 
 

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  

„Poskytnutie dátového balíčka na internetové pripojenie“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) 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: 
Ponuky je potrebné doručiť e-mailom na adresu: rastislav.urda@zdraveregiony.eu  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  
Rastislav Urda 

4. Predmet obstarávania:  
„Poskytnutie dátového balíčka na internetové pripojenie“ 
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie dátového balíčka na 
internetové pripojenie pre 308 zariadení na obdobie od uzatvorenia zmluvy do 31.12.2020 
s možnosťou predĺženia, a to tak, že zmluva bude celkovo účinná max. 6 mesiacov. Podrobný opis 
predmetu zákazky je uvedený v bode 6 tejto Výzvy.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Zmluva na poskytnutie služieb 
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6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetom zákazky je poskytnutie dátového balíčka na internetové pripojenie pre 308 zariadení 
na obdobie od uzatvorenia zmluvy do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia, a to tak, že zmluva 
bude celkovo účinná max. 6 mesiacov. 

Požiadavky na dátový balíček na internetové pripojenie:  

- dátový balíček na internetové pripojenie pre 308 zariadení, pričom pre každé zariadenie 
v rozsahu dát min. 7 GB za 1 mesiac (nakoľko množstvo ponúkaných dát pre jedno zariadenie 
na 1 mesiac je kritériom na vyhodnotenie ponúk, presné množstvo dát, ktoré bude úspešný 
uchádzač poskytovať verejnému obstarávateľovi pre 1 zariadenie za 1 mesiac poskytovania 
služby bude známe po ukončení súťaže a bude závisieť od toho, koľko dát pre 1 zariadenie za 
1 mesiac poskytovania služby ponúkne úspešný uchádzač), 

- dátový balíček na internetové pripojenie musí umožňovať používanie dát na internetové 
pripojenie v miestach/lokalitách uvedených v prílohe č. 2 tejto výzvy,  

- min. 3G (LTE preferované) – počas celého trvania poskytovania služby, 

- prenosová rýchlosť – min. 5 Mb/s počas celého trvania poskytovania služby, 

- 308 sim kariet – do každého zariadenia,  

- bez možnosti využívať iné služby (telefonovanie a sms musia byť zablokované) – sim karty 
musia byť nastavené tak, aby sa dal využívať iba dátový balíček na internetové pripojenie 

 
CPV kódy:  
 
72300000-8 Dátové služby 

7. Predpokladná hodnota zákazky: v závislosti od dĺžky trvania (dĺžky účinnosti) zmluvy. V prípade, 
že zmluva bude účinná maximálne možné oddobie, t. j. 6 mesiacov, maximálna predpokladná 
hodnota zákazky je 30 800,- EUR bez DPH. 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
Miesto dodania: dátový balíček na internetové pripojenie musí umožňovať používanie dát na 
internetové pripojenie v miestach/lokalitách uvedených v prílohe č. 2 tejto výzvy,  

Termín dodania – lehota trvania poskytovania služby: od uzatvorenia zmluvy do 31.12.2020 
s možnosťou predĺženia, a to tak, že zmluva bude celkovo účinná max. 6 mesiacov. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 
Termín dodania – lehota trvania poskytovania služby: od uzatvorenia zmluvy do 31.12.2020 
s možnosťou predĺženia, a to tak, že zmluva bude celkovo účinná max. 6 mesiacov. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Verejný obstarávateľ na uvedený 
predmet zákazky neposkytuje súťažné podklady 

11. Financovanie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky môže byť financovaný z fondov EÚ (napr. Národný projekt Korona TeMerel alebo 
iný projekt) alebo z iných zdrojov 

12. Lehota na predloženie ponuky: 19.8.2020 do 10:00 hod. 
13. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresu: rastislav.urda@zdraveregiony.eu 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ má stanovený rozpočet za 1 mesiac poskytovania služby pre 1 zariadenie, 
ktorý je vo výške 20 EUR s DPH. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššie ponúkané 
množstva dát pre 1 zariadenie za 1 mesiac poskytovania služby uvedené v GB 
a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, ktoré uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi 
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za odplatu 20 EUR s DPH na 1 zariadenie na 1 mesiac poskytovania služby. Každý uchádzač 
uvedie svoj návrh na plnenie kritérií – ponúkané množstvo dát pre 1 zariadenie za 1 mesiac 
poskytovania služby za odplatu 20 EUR s DPH na 1 zariadenie na 1 mesiac poskytovania služby 
do priloženej tabuľky (Príloha č. 1). Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý za 
odplatu 20 EUR s DPH za 1 zariadenie na 1 mesiac poskytovania služby ponúkne najviac dát pre 1 
zariadenie za 1 mesiac poskytovania služby, pričom množstvo týchto dát bude uvedené v GB 
a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a zároveň musí byť dodržaná podmienka uvedená v bode 6 
tejto Výzvy, a to že pre každé zariadenie musí byť množstvo dát min. 7 GB za 1 mesiac. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: 
Ponuky je potrebné doručiť v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: 
rastislav.urda@zdraveregiony.eu  

Ponuky musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku. 

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: 
rastislav.urda@zdraveregiony.eu, pričom ako predmet e-mailu musí byť uvedené: “PONUKA - 
Poskytnutie dátového balíčka na internetové pripojenie“ 
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu) s uvedením predmetu 
zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (podľa vzoru, ktorý tvorí 
prílohu č. 1 tejto Výzvy) 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať služby. U právnických osôb napr. výpis z 
obchodného registra 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  

16. Otváranie ponúk: ponuky budú otvárané po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 

17. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ otvorí ponuky, ktoré boli doručené e-mailom 
v lehote na predkladanie ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pristúpi k vyhodnoteniu 
ponúk.  

18. Lehota viazanosti ponúk: do 30.9.2020 

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. 

V zmluve, ktorá sa bude uzatvárať s úspešným uchádzačom bude zakotvená odkladacia 
podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly VO,  
t. j. doručenie správy z kontroly VO verejnému obstarávateľovi, ktorý bude bezodkladne o tejto 
skutočnosti informovať úspešného uchádzača. Zmluva teda nenadobudne účinnosť, kým verejný 
obstarávateľ nedostane správu z kontroly VO od poskytovateľa NFP, obsahom ktorej bude 
pripustenie výdavkov z predmetného VO do financovania.  

 

V Bratislave 11.8.2020 
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 - „vzor Ponuka uchádzača“  
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Príloha č. 2 – „Miesta/lokality, v ktorých sa budú používať dátové balíky na internetové pripojenie“ 


