
 
Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní.  
 
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  
Továrenská 7  
828 55 Bratislava  
IČO: 42 355 818  
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v súlade s § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z . z. o verejnom obstarávaní zverejňuje zámer zadať zákazku na 
poskytnutie služieb s názvom: „ Dodávanie, odber a využívanie spravodajského servisu 
pre potreby Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.“ 
 
Druh zákazky:  
zákazka na poskytnutie služby 
 
Opis predmetu zákazky:  
Časovo neobmedzený on-line prístup pre zamestnancov úradu k domácemu, ekonomickému 
a zahraničnému servisu vrátane archívu minimálne od roku 1997 vrátane neobmedzeného 
sťahovania týchto informácií pre vlastné informačné účely a pre web úradu. Časovo 
neobmedzený on-line prístup zamestnancov úradu k agentúrnym fotografiám vrátane 
archívu minimálne od roku 1997 vrátane neobmedzeného sťahovania týchto fotografií pre 
vlastné informačné účely a pre web úradu. Zverejňovanie PR správ v spravodajskom a PR 
servise v rozsahu minimálne 70 riadkov mesačne. 
Prístup úradu k službám bude zabezpečený prostredníctvom prístupového mena a hesla. 
 
Kód CPV:  
92400000-5 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  
550 Eur bez DPH za 1 kalendárny mesiac 
 
Predpokladaný začiatok poskytovania služieb:  
01. marec 2014 
 
Trvanie zmluvy:  
3 roky 
 
Lehota na predkladanie ponúk:  
21. február 2014 
 
Spôsob predloženia ponuky:  
 
- elektronickou poštou na adresu: roman.vavro@teleoff.gov.sk 
 
- poštou na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových   
           služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 
 
- osobne: do podateľne Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových  
       služieb, Továrenská 7, Bratislava.  
 
V prípade, že si uchádzač zvolí spôsob predloženia ponuky poštou alebo osobne, je 
potrebné ponuku doručiť v zalepenej obálke, na ktorej musí byť uvedené: 

mailto:roman.vavro@teleoff.gov.sk


- názov a adresa verejného obstarávateľa, 
- obchodné meno a adresa uchádzača, 
- heslo „Dodávanie, odber a využívanie spravodajského servisu pre potreby  
   Úradu pre  reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.“, 
- NEOTVÁRAŤ. 
 
 
 
Kritérium hodnotenia:  
Najnižšia cena vrátane DPH za dodanie celého predmetu zákazky. 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke. 
 
 
Použitie elektronickej aukcie:  
nepoužije sa 
 
Uzavretie zmluvy: 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá písomná zmluva, ktorá bude podliehať zverejneniu 
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov v 
prípade, že ponúkaná cena prekročí výšku predpokladanej hodnoty predmetu zákazky. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 14. februára 2014 


