
 

 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Fond sociálneho rozvoja  
IČO:  30854687  
Sídlo: Špitálska 6,  Bratislava  
Krajina:  Slovenská republika 
Kontaktná osoba: Ing. Svetluša Felcanová 
Telefón: 02/2046 2338 
Fax: 02/2046 2528 
E-mail: svetlusa.felcanova@fsr.gov.sk 
Internetová stránka: www.fsr.gov.sk  
 

 

Predmet zákazky:  tovary – „Zabezpečenie antivírovej ochrany pre FSR na 36 
mesiacov“ 

 
2. Opis predmetu zákazky: v prílohe 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  2.665,00  Eur  (bez DPH) 

 
4. Obchodné podmienky: predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu 
na základe vystavenej objednávky 

 
5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky: na adresu verejného 
obstarávateľa, podľa bodu 1 

 
6. Použije sa elektronická aukcia:  Nie 
 

7. Lehota dodania: do 7 dní od dátumu vystavenia objednávky 
 

8. Podmienky účasti uchádzačov:   

 aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, 

 cenová ponuka. 
 
 
 

 

http://www.fsr.gov.sk/


9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, v EUR s DPH 

Cena bez DPH Výška DPH Cena s DPH 

   

 

10.  Lehota na predkladanie cenových ponúk: 08.11.2013 do 12:00 hod. 
  

11. Spôsob doručenia cenových ponúk: 
- Osobne, poštou na adresu uvedenú v bode 1 alebo e-mailom 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku. 

 

13. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk: 

      Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení 
ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia 
ponúk. 

14. Ostatné 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom 
pre predmet zákazky, t. j. 1.800,00 Eur (bez DPH)  alebo neobsahuje všetky 
podklady uvedené v tejto výzve.  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok zadávania zákazky. 
 

 

15. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: 

 

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

 

 

Dátum vyhotovenia výzvy: 06.11.2013 

 

 

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

             generálna riaditeľka FSR 



Príloha : 
 
 ntivírusová ochrana pre počítače s operačným systémom  icrosoft  indo s  P, 
Vista 
alebo 7 s nasledovnými funkciami: 

 ochrana prístupu na internet 

 nepretržitá ochrana v reálnom čase (realtime) 

 ochrana vymeniteľných médií (usb, cd, dvd, floppy a pod.) 

 e-mailová ochrana ( icrosoft Outlook 2003, 2007 a 2010) 

 plánovanie skenovania 

 ochrana siete L N (resp. klientského PC voči hrozbám zo siete L N) 

 automatické aktualizácie antivírovej ochrany a samotného soft éru 

 autorizovaný prístup k nastaveniam 

 nízkym nárokom na systémové prostriedky 

 podpora centrálnej správy: 
o možnosť kontrolovať záznamy jednotlivých klientov 
o možnosť zmeny nastavení jednotlivých klientov 
o možnosť vzdialenej inštalácie nových verzií 
o e-mailové upozornenia administrátorovi 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie inštalácie antivírusového riešenia – 110 
licencií. 
 


