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Vec: Prieskum trhu – Výzva na predloženie cenovej ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Týmto si u Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v rámci realizovaného
prieskumu trhu na určenie predpokladane hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na predmet
zákazky „ Dodávka odsávačiek “.
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:

Mgr. Janette Hrbálová

Kontaktná osoba:

Ing. Mariana Hanuštiaková

Telefón:

058/48 33 309

e-mail:

hanustiakova@nsprevuca.sk

Internetová adresa:

www.nsprevuca.sk

Predmet a opis zákazky:
PREDMET zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks mobilných odsávačiek pre pediatrické oddelenie
a operačnú gynekologickú sálu.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vymedzené v opise predmetu zákazky.
OPIS zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky na 2 ks mobilných odsávačiek pre
využitie na gynekologickej operačnej sále a detskom a neonatologickom oddelení, ktoré musia spĺňať
nasledovné minimálne požadované parametre:
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Odsávačka pre pediatrické oddelenie:
Minimálne technické vlastnosti:








Odsávačka vhodná pre neonatológiu a pediatriu
Kompaktná a výkonná elektrická odsávačka so zabudovaným akumulátorom pre
prevádzku cca min. 45min
Tichá prevádzka
Podtlak od min. 0 do 800mbar
Sací výkon max. 30l/min
Jednoduché ovládanie s plynulou reguláciou sily sania s manometrom podtlaku
Možné pripojenie k zdroju na 230V alebo na 12V/24V pomocou adaptéra

Odsávačka pre gynekologickú operačnú sálu:
Minimálne technické vlastnosti:













Odsávačka pre operačné sály
Elektrická odsávačka na mobilnom podvozku s možnosťou pre uchytenie nádob
Systém uchytenia 2L. fľaše pre jednu resp. dve fľaše
Systém uchytenia 1L preplachovej nádoby
Membránový odsávací agregát
Sací výkon odsávačky min. 40l/min
Regulovateľný podtlak odsávačky min. 90 kPa
Odsávačka schopná kontinuálnej prevádzky
Tichá prevádzka
Svetelná indikácia chodu odsávačky – podsvietením spínača ON/OFF
Trojnásobná ochrana proti presatiu
Súčasťou dodania silikónový odsávací okruh 1,5m, 8x12mm s filtrom

Osobitné požiadavky pre obe odsávačky:
 Vrátane inštalácie na miesto plnenia
 Vrátane zaškolenia personálu
 záručná doba min 24 mesiacov
 Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku
 Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované
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:
33162100 – 4 Prístroje operačnej sály
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 51410000 – 9 Inštalácia lekárenských zariadení
80511000 – 9 Školenie pracovníkov
60000000 – 8 Dopravné služby
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Komplexnosť dodávky:
Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutej dotácie Ministerstva financií
Slovenskej republiky.

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:
Miesto plnenia: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca,
gynekologická operačná sála a pediatrické a neonatologické oddelenie.
Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.
Možnosť predloženia variantných riešení:
V rámci prieskumu trhu nie je možné predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
riešeniu.
Uchádzači predložia:
Príloha č. 1 Cena predmetu zákazky – uchádzač predloží v ponuke vyplnenú prílohu č. 1
Výzvy na predloženie cenovej ponuky v realizovanom prieskume trhu pre predmet zákazky
a kalkuláciu ceny predmetu zákazky.

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.
Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2019
Miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa v lehote na
predkladanie ponúk, e-mailom 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.
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Výsledok verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie kúpnej zmluvy ( ďalej len „ zmluva “ )
s úspešným uchádzačom za dodaný predmet zákazky.

S pozdravom

Mgr. Janette Hrbálová
riaditeľ
NsP, n.o., Revúca
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