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Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 

Výzva na predkladanie ponúk  
v rámci prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky 

(ďalej len „Výzva“) 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
Žellova 2 
829 24 Bratislava 
Slovenská republika 
IČO: 30 796 482 
(ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“ alebo „ÚDZS“) 
 
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová 
Tel: +421 918 464 595 
E-mail: hana.slachtova@udzs-sk.sk  

 
2. Názov predmetu zákazky: 

Elektronický informačný systém na správu registratúry 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie certifikovaného Elektronického informačného systému na 
správu registratúry pre minimálne 500 užívateľov a systému konektora do elektronickej schránky 
ÚDZS na Ústrednom portály verejnej správy. 
Podrobný návrh opisu predmetu zákazky s úpravami po zrealizovaných prípravných trhových 
konzultáciách tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy (Príloha č. 1). 

 
4. Kódy CPV: 

Hlavný slovník:   72260000-5  Služby súvisiace so softvérom  
Dodatočné kódy CPV: 48000000-8  Softvérové balíky a informačné systémy 

72212000-4  Programovanie aplikačného softvéru 
72261000-2  Softvérové podporné služby 
72267100-0  Údržba programového vybavenia (softvér)  

informačných technológií 
60000000-8  Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

                                
5. Druh zákazky: 

Zákazka na poskytnutie služieb. 
 

6. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellová 2, Bratislava, Slovenská republika. 
 

7. Trvanie zákazky: 
Implementácia diela do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Poskytovanie služieb systémovej, aplikačnej a softvérovej podpory po dobu 48 mesiacov od 
uvedenia diela do ostrej prevádzky. 
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8. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z peňažných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Platby sa budú realizovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúr bude do 30 
kalendárnych dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 

9. Lehota viazanosti ponuky v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky: 
Ponuka predložená v rámci prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky 
(ďalej len „PHZ“) je viazaná do 31.05.2022. 
 

10. Náklady na ponuku: 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky pre účely určenia PHZ 
znáša potenciálny zhotoviteľ bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
 

11. Miesto, forma a lehota na predkladanie ponuky:  
Ponuku je potrebné doručiť elektronicky vo forme oskenovaných dokumentov na e-mailovú 
adresu: hana.slachtova@udzs-sk.sk. 
Lehota na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu za účelom určenia PHZ je 21.02.2022 do 
12:00 hod. 
 

12. Preskúmanie ponúk: 
Do procesu vyhodnocovania ponúk v rámci prieskumu trhu za účelom určenia PHZ budú 
zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a sú platné, pričom 
vyhodnocovanie týchto ponúk je neverejné. 
 

13. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky: 
PHZ bude verejným obstarávateľom určená ako priemer cenových ponúk doručených v rámci 
tohto prieskumu trhu za účelom určenia PHZ (podľa kalkulácie ceny, ktorá sa nachádza v Prílohe 
č. 2 tejto Výzvy). 
 

14. Spôsob určenia ceny: 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Cena za predmet zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie celého predmetu 
zákazky.  
Potenciálny zhotoviteľ oceňuje kalkuláciu ceny podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy. Cena môže 
obsahovať maximálne dve desatinné miesta. 
Cena predmetu zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne 
splnenie predmetu zákazky.  
 

15. Obsah ponuky: 
Ponuka predložená potenciálnym zhotoviteľom musí obsahovať nasledovné dokumenty: 
- Podpísanú a úplne vyplnenú kalkuláciu ceny podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy (sken dokumentu); 
- Podpísané vyhlásenie hospodárskeho subjektu podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy (sken 

dokumentu). 
 
Za predloženie ponuky vopred ďakujeme. 
 
V Bratislave, dňa 15.02.2022 
 
 

     Mgr. Hana Šlachtová 
      osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
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Neoddeliteľnou prílohou tejto Výzvy je: 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2 - Cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
Príloha č. 3 - Vyhlásenie hospodárskeho subjektu 
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