
Č. :16/02526 

Výzva  

na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky 

 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1) Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom 

Adresa: Ul. 26.novembra 1507/2, 066 18  Humenné 
IČO: 00611018 

DIČ: 2021166862 

V zastúpení: Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH, MHA 
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Halušková 

Telefón: 057 /775 2794 

 

2) Predmet zákazky 
Názov zákazky: “Kamerový  systém“ 

Predmetom zákazky je: obstaranie 4 ks kamier 4MPIX na budovu RÚVZ , záznamové zariadenie 

NVR, záznamový disk 1 TB, záložný zdroj, vypracovanie bezpečnostného projektu kamerového 
systému+ inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy. 

 

3) Miesto dodania predmetu zákazky 
Miestom dodania predmetu zákazky je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18  Humenné. 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili 

potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, 
aby bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác. 

 

4)Základné zmluvné podmienky: 
Termín poskytnutia služby: 31.12.2016 

Splatnosť faktúr: 14 dní odo dňa jej doručenia do sídla spoločnosti bod 1 

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu na základe faktúr, bez zálohovej platby. 
Fakturácia sa uskutoční po prevzatí predmetu zákazky obstarávateľom a podpísaním dodacieho listu. 

Poskytnutie predmetu zákazky, služby bude realizované priebežne počas doby platnosti zmluvy 

v súlade s výsledkom výberového konania. 

 
5) Typ zmluvy: záväzná objednávka 

 

6) Predpokladaná hodnota zákazky: maximálne 1350,- € bez DPH. 
 

7) Cena a určenie ceny: Objednávateľ požaduje, aby faktúry za predmet zákazky obsahovala 

jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzbu DPH a s DPH danej položky a celkovú cenu 

dodanej položky. Celková a výsledná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 
zákazky. 

 

8) Kritéria vyhodnotenia ponuky: Najnižšia cena 
 

9) Podmienky účasti: Dodávateľ musí predložiť spolu s cenovou ponukou kópiu dokladu o oprávnení 

podnikať. 
 

10) Lehota, miesto a spôsob na predloženie ponuky: 

Lehota: do 16.12.2016 do 13,00 hod pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú prepravu. 



Miesto: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 

1507/2, 066 18  Humenné. 

Spôsob predloženia ponuky: Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač vloží svoju 
ponuku do uzavretej nepriehľadnej obálky, ktorá musí obsahovať: 

- názov a adresu kontaktného miesta, na ktoré má byť ponuka doručená (viď miesto) 

- obchodné meno a adresu sídla uchádzača- označenie obálky nápisom „NEOTVÁRAŤ“ s uvedením 
hesla „Kamerový systém“. Spôsob doručenia – poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk 

alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Po uplynutí 
lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi 

neotvorená. 

 

11) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa. Všetky 
náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 

voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávanie. Po uplynutí lehoty na 

predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude  vrátená uchádzačovi neotvorená. 

 

Humenné,13.12.2016 
 

       

       

 

       Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH, MHA 

               regionálny hygienik a VSÚ 


