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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

pre zákazku podľa § 117  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác: 

 

Názov predmetu zákazky: INFÚZNE ROZTOKY - 2018 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:    Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 

Sídlo organizácie:    Litovelská 25, 050 01 Revúca 

IČO:      457 363 24 

IČ DPH:    SK2023325326 

Štatutárny orgán:   Ing. Daniela Pršebicová, MPH 

Kontaktná osoba:    Ing. Mariana Hanuštiaková 

Telefón:     058/48 33 309 

e-mail:      hanustiakova@nsprevuca.sk  

Internetová adresa:   www.nsprevuca.sk 

 
Úvodné ustanovenia: 

Postup zadávania zákazky z nízkou hodnotou, s uplatnením § 117 zákona . 343/ 20015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( 
ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní “ ). 

 
Postupy a úkony verejného obstarávateľa a uchádzača neupravené v tejto výzve na 

predloženie cenovej ponuky sa budú riadiť výlučne podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky 

podmienky verejného obstarávateľa uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky. 

 

 

 

  

Naše číslo Váš list číslo / zo dňa  Revúca dňa  

/2018  Ing. Hanuštiaková 24.05.2018 

-VO-HM-18  0911 014 734 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 

http://www.nsprevuca.sk/
mailto:hanustiakova@nsprevuca.sk
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Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými 
vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok 
zákazky. 
  
Predmet a opis zákazky: 

PREDMET zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka Infúznych roztokov pre potreby NsP, n.o. Revúca.  
 
OPIS zákazky: 
Predmet zákazky je rozdelený na 15 častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis 

požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedený v Prílohe 
č.1 výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

 
Verejný obstarávateľ požaduje určitú veľkosť balenia pre položky, pri ktorých je v Prílohe č.1  

výzvy na predloženie cenovej ponuky „ Požadovaný rozmer “. 
 
Súčasťou predmetu zákazky musí byť doprava predmetu zákazky na miesto plnenia uvedené 

v bode „ miesto a termín plnenia predmetu zákazky “.  
 
V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo 

tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné značenie, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – 
ekvivalentný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné kvantitatívne charakteristiky ako tie, ktoré 
uviedol verejný obstarávateľ. 

 
Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 1 výzvy na 

predloženie cenovej ponuky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané 
množstvo za nezáväzné. V prípade potreby si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo objednať nižšie 
alebo vyššie množstvá ako sú predpokladané. V prípade, že budú objednané nižšie množstvá ako sú 
predpokladané množstvá, nevzniká uchádzačovi automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu 
predmetu zákazky, tak ako je definovaný v Prílohe č. 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky.   

 
Uchádzač je povinný predložiť ponuku len na tovary, ktoré spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný 

obstarávateľ uviedol v Prílohe č.1 výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu uvedenú požiadavku, bude z verejného 

obstarávania vylúčená a nebude sa vyhodnocovať. 
 

 Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): 

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 

alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 

Hlavný slovník: 

Hlavný slovník:  

Hlavný slovník: 33692000-7 Lekárske roztoky 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 
33692100-8 Infúzne roztoky 
33692700-4 Glukózové roztoky 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vymedzené v Opise predmetu zákazky. 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky 44 390,00 eur bez DPH 

http://www.nsprevuca.sk/
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Rozdelenie predmetu zákazky a názov príslušných častí predmetu zákazky: 

Časť 

č. 

 

Názov príslušných častí/položiek predmetu zákazky 

Predpokladaná 

hodnota 

predmetu 

zákazky (PHZ) 

1 
Infúzny intravenózny roztok - podľa špecifikácie pre 1. časť predmetu 
zákazky 

680,00 

2 
Infúzny intravenózny roztok - podľa špecifikácie pre 2. časť predmetu 
zákazky 

2 455,20 

3 
Infúzny intravenózny roztok - podľa špecifikácie pre 3. časť predmetu 
zákazky 

4 067,20 

4 
Infúzny intravenózny roztok - podľa špecifikácie pre 4. časť predmetu 
zákazky 

7 482,50 

5 
Infúzny intravenózny roztok - podľa špecifikácie pre 5. časť predmetu 
zákazky 

13 430,00 

6 
Infúzny intravenózny roztok - podľa špecifikácie pre 6. časť predmetu 
zákazky 

785,50 

7 
Infúzny intravenózny roztok - podľa špecifikácie pre 7. časť predmetu 
zákazky 

562,00 

8 
Infúzny intravenózny roztok - podľa špecifikácie pre 8. časť predmetu 
zákazky 

7 800,00 

9 Glukózový roztok 5 - podľa špecifikácie pre 9. časť predmetu zákazky 299,20 

10 Glukózový roztok 5 - podľa špecifikácie pre 10. časť predmetu zákazky 2 246,40 

11 Glukózový roztok 10 - podľa špecifikácie pre 11. časť predmetu zákazky 134,40 

12 Glukózový roztok 10 - podľa špecifikácie pre 12. časť predmetu zákazky 2 132,00 

13 Hartmann – podľa špecifikácie pre 13. časť predmetu zákazky 1 668,40 

14 Manitoli 10 – podľa špecifikácie pre 14. časť predmetu zákazky 504,00 

15 Darrow – podľa špecifikácie pre 15. časť predmetu zákazky 142,80 

 

Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov NsP Revúca. Verejný obstarávateľ 

neposkytne úspešnému uchádzačovi preddavok na plnenie zmluvy. Platobné podmienky sú uvedené 

v prílohe č. 2 výzvy na predloženie cenovej ponuky – návrh zmluvy. 

Zmluva: 

 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej dohody s jedným 

uchádzačom ( ďalej len „zmluva“ ), v súlade s vymedzením predmetu zákazky. Zmluva bude 

uzatvorená s každým uchádzačom, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný, minimálne v jednej časti 

predmetu zákazky. Predmetom zmluvy s príslušným uchádzačom bude/ú časť/ti predmetu zákazky, 

v ktorých bude uchádzač vyhodnotený ako úspešný. 

http://www.nsprevuca.sk/
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Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania požadovaného predmetu zákazky, tvorí 

Prílohu č. 2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

 

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

Miesto plnenia: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca, sklad 

všeobecného materiálu. 

Termín plnenia: Predpokladané začatie termínu plnenia : 07/2018. 

  Trvanie zmluvy: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

Zákazka je rozdelená na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, niekoľko častí 

alebo všetky časti, v nadväznosti na Opis predmetu zákazky. 

Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej časti predmetu zákazky. 

 

Možnosť predloženia variantných riešení: 

V rámci vyhláseného verejného obstarávania nie je možné predložiť variantné riešenie vo 

vzťahu k požadovanému riešeniu. 

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

Lehota viazanosti ponuky: 

 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30.10.2018. 

 Lehota viazanosti môže byť predĺžená. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom 

predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

Uchádzači sú svojou ponukou viazaný do uplynutia viazanosti ponúk, verejným 

obstarávateľom určenej a oznámenej, prípadne do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti 

ponúk, ak to bolo z procesných dôvodov nevyhnutné. 

 

Uchádzači predložia: 

Príloha č. 1 Cena a opis predmetu zákazky/Návrh na plnenie kritéria – uchádzač predloží 

v ponuke vyplnenú prílohu č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre časti predmetu zákazky, na 

ktoré uchádzač predkladá ponuku, a kalkuláciu ceny príslušnej časti predmetu zákazky, na ktorú 

predkladá ponuku. V prípade ekvivalentného výrobku, ktorého zloženie je iná ako je uvedená 

http://www.nsprevuca.sk/
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v Prílohe č.1 uchádzač vyplní v časti „Obchodný názov výrobku a jeho špecifikácia“ nie len obchodný 

názov ale aj jeho podrobnú špecifikáciu. Ostatné položky, na ktoré uchádzač nepredkladá ponuku, 

ponechá v tabuľke nevyplnené bez úprav. 

Príloha č. 1 musí byť podpísaná. 

Príloha č. 2 – Uchádzač vypracuje návrh zmluvy podľa prílohy č. 2 výzvy na predloženie 

cenovej ponuky. Predložený návrh zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky uvedené 

v návrhu zmluvy a nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti zmluvných 

podmienok, ktoré by boli v rozpore s požadovanými zmluvnými podmienkami uvedenými v návrhu 

zmluvy podľa prílohy č.2, v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, vymykali sa bežným 

obchodným zvyklostiam alebo by inak priamo alebo nepriamo znevýhodňovali verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uprednostňuje predloženie návrhu zmluvy v stanovenej štruktúre. 

Návrh zmluvy je potrebné predložiť v jednom originály ako súčasť súťažnej ponuky.  

Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predmet zákazky - pre všetky časti 
predmetu zákazky: 

Platné Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR k povoleniu na veľkodistribúciu liekov v 

zmysle platnej legislatívy o liekoch a zdravotníckych pomôckach, resp. iný ekvivalentný doklad, ktorý 

nahrádza požadované rozhodnutie – kópia. 

Od úspešného uchádzača bude následne verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom 

zmluvy: 

– Platné Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR k povoleniu na veľkodistribúciu liekov 

v zmysle platnej legislatívy o liekoch a zdravotníckych pomôckach, resp. iný ekvivalentný 

doklad, ktorý nahrádza požadované rozhodnutie v origináli alebo úradne osvedčenej 

kópii. 

Vyhotovenie ponuky: 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom jazyku. Uchádzač môže 

predložiť iba jednu ponuku. 

 

Náklady na ponuku: 

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

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného 

obstarávania. 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

http://www.nsprevuca.sk/
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Lehota na predkladanie ponúk:  11.06.2018 do 16.00 hod. 

Miesto na predkladanie ponúk: 

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou  na adresu verejného obstarávateľa v lehote na 

predkladanie ponúk alebo osobne na kontaktnú adresu určenú verejným obstarávateľom. Ponuka 

predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, ktorá bude doručená poštovou zásielkou, sa 

vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

Označenie obalu ponuky: 

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená, 

prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi: 

- Adresa verejného obstarávateľa s uvedením kontaktnej osoby 

- Adresa uchádzača ( jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania ) 

- Označenie „ Neotvárať “ 

- Označenie heslom „ INFÚZNE ROZTOKY-2018 “ 

 

Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie cenovej ponuky bude najnižšia cena. 

Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za 

dodávku príslušnej časti predmetu zákazky v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 1 výzvy na predloženie 

cenovej ponuky. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH 

a sadzbu DPH 0%. 

Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí 

za dodávku príslušnej časti predmetu zákazky, a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo 

neplatca DPH. 

  

Vysvetľovanie podmienok: 

 V prípade potreby objasniť podmienky zákazky určené vo výzve na predloženie ponuky, môže 

ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie na adrese alebo e-mailom uvedenej 

v časti identifikácia verejného obstarávateľa. 

  

Oznámenie o úspešnosti ponuky: 

 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí jeho ponuky a ostatným 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude oznámené, že neuspeli, teda že ich ponuka 

sa neprijíma. 

http://www.nsprevuca.sk/
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Uzavretie zmluvy: 

Uzavretie rámcovej dohody nesmie byť v rozpore s vyhláseným verejným obstarávaním 

a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 

Zmluva bude uzatvorená s každým uchádzačom, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný, 

minimálne v jednej časti predmetu zákazky a to najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. 

Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 

súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy. 

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak budú neregulárne alebo 

inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Predloženie cenovej 

ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa uzavrieť zmluvu na predmetnú zákazku.  

 

Dôležité informácie: 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 nie je možné 

podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

podpísať zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí za úspešným uchádzačom, ak 

z rôznych dôvodov nedôjde k realizácii predmetu zákazky úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, že cena týchto častí predmetu zákazky alebo jednotlivých položiek  

prekročia finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť hradené a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

zrušiť verejné obstarávanie, alebo jeho časť v súlade s § 57 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom 

obstarávaní. 

 

S pozdravom 
   
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

Ing. Daniela Pršebicová, MPH 

riaditeľ  

NsP, n.o., Revúca 
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