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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 

 
Úvodné ustanovenia: 

Postup zadávania zákazky s 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 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 ponuky. 
Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými vo 

Výzve na predloženie ponuky a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok zákazky. 
  
Predmet a opis zákazky: 

PREDMET zákazky: 
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom termíne dodať verejnému 

obstarávateľovi monitorovaciu centrálu podľa podmienok stanovených v tejto výzve na predloženie 
cenovej ponuky.  

 
OPIS zákazky: 
Predmet zákazky nie je rozdelený na častí. Opis požadovaných minimálnych technických 

požiadaviek jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č.1 výzvy na predloženie 
ponuky – Minimálne požiadavky predmetu zákazky. 

 
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. 

 
 

http://www.nsprevuca.sk/
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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:  

33195000 – 3  Systém monitorovania pacientov 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 

33195100 – 1  Monitory 

51410000 – 9  Inštalácia lekárenských zariadení 

80511000 – 9  Školenie pracovníkov 

60000000 – 8  Dopravné služby 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vymedzené v Prílohe č. 1 výzvy na predloženie 

ponuky v minimálnych požiadavkách predmetu zákazky. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky: 33 729,47 eur bez DPH 

 

Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Ministerstva financií Slovenskej 

republiky, na základe poskytnutej dotácie uznesenia vlády číslo 58 zo dňa 12.2.2019. Verejný 

obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi preddavok na plnenie zmluvy.  

Zmluva: 

 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy s jedným 

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

s uchádzačom, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný. 

 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania požadovaného predmetu zákazky je 

uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy na predloženie ponuky. 

 

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

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

anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Termín plnenia: Predpokladané začatie termínu plnenia : 11/2019 

Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie zmluvy: 42 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy  
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Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač predloží ponuku na všetky položky predmetu 

zákazky v nadväznosti na Opis predmetu zákazky. 

Ponuka musí byť predložená na celý rozsah predmetu zákazky, na všetky položky 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 31.03.2020. 

 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. 

 

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. 

Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi / záujemcami 

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a 
záujemcami/uchádzačmi v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bude uskutočňovaná výhradne v 
slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke. 

Ponuku na predmet zákazky uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk elektronickou 
formou prostredníctvom e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu verejného obstarávateľa. 

 

Uchádzači predložia: 

Príloha č. 1 – Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky. 
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a) Verejný obstarávateľ pre každú položku ponúkaného tovaru v rámci predmetu zákazky 

požaduje predložiť vyplnené tabuľky ( Príloha č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky ) 

s technickými parametrami predmetu zákazky  

b) Verejný obstarávateľ pre každú položku ponúkaného tovaru v rámci predmetu zákazky 

požaduje predložiť „Prospekt“, resp. „Návod na použitie“, resp. „Doklad s technickými 

špecifikáciami“, prípadne iný ekvivalentný doklad, ktorý by obsahoval popis technických 

parametrov a hodnôt ponúkaného tovaru v takom rozsahu, aby na základe nich mohol 

verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných parametrov 

a hodnôt uvedených v opise predmetu zákazky. 

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií – uchádzač predloží v ponuke vyplnenú prílohu č. 2 

Výzvy na predloženie ponuky pre predmet zákazky s kalkuláciou ceny všetkých položiek predmetu 

zákazky a s hodnotami výkonov jednotlivých položiek v kWh. 

Príloha č. 2 musí byť podpísaná. 

Návrh zmluvy  - uchádzač predloží návrh zmluvy vypracovaný podľa prílohy č. 3 Výzvy na 

predloženie ponuky. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, resp. v prípade skupiny 

dodávateľov podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať 

v danej veci za každého člena skupiny. Prílohu č. 2 k zmluve – Zoznam subdodávateľov – vypĺňa 

uchádzač iba v prípade, ak má v úmysle zadať časť zákazky subdodávateľom. 

Príloha č. 3 musí byť podpísaná. 

Od úspešného uchádzača bude následne verejný obstarávateľ požadovať pri podpise zmluvy: 

– Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku 

 

Vyhotovenie ponuky: 

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

môže predložiť iba jednu ponuku. 

 

Predloženie ponuky: 

Ponuka sa predkladá elektronicky na uvedenej kontaktnej adrese verejného obstarávateľa: 

hanustiakova@nsprevuca.sk.   

 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk:  uplynie dňom 23.10.2019 o 10:00 hod 

 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 23.10.2019 o 13:00 hod. na adrese: 

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 

Litovelská 25, 050 01 Revúca, zasadačka 

mailto:hanustiakova@nsprevuca.sk
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Vyhodnocovanie ponúk: 

Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. 

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky bude založené na 

základe: 

- dokladov a dokumentov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky 

požadovaných verejným obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk pre položku 

č. 1, položku č. 2 a položku č. 3 predmetu zákazky. 

- technickej prezentácie predmetu zákazky preukazujúcej splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky formou technickej prezentácie a praktického preukázania požadovaných vlastností 

predmetu zákazky v rozsahu danom charakteristikou v Prílohe č. 1 výzvy pre položku č. 3 

predmetu zákazky. 

 
Hodnotenie splnenia technických požiadaviek: 

 
Uchádzač je povinný predložiť ponuku len na tovary, ktoré spĺňajú minimálne technické 

požiadavky, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č.1 Výzvy na predloženie ponuky. 
Hodnotenie splnenia technických požiadaviek sa bude hodnotiť  pre položku č. 1, položku č. 2 

a položku č. 3 predmetu zákazky posúdením voči dokladom predloženým v ponuke uchádzača 
(vyplnené tabuľky podľa Prílohy č. 1 výzvy a z technických parametrov z doručeného „Prospektu“, resp. 
„Návodu na použitie“, resp. „Dokladu s technickými špecifikáciami“, prípadne z iného ekvivalentného 
dokladu, obsahujúceho popis technických parametrov a hodnôt ponúkaného tovaru. 

 Hodnotenie splnenia technických požiadaviek pre položku č. 3 predmetu zákazky podľa prílohy 
č. 1. sa bude hodnotiť zároveň aj technickou prezentáciou.  

Uchádzač za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky poskytne plne 
funkčnú vzorku prístroja pre položku č. 3 predmetu zákazky za účelom prezentácie. Poskytnutý prístroj 
musí byť s rovnakou špecifikáciou, aká je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky. 
Uchádzač musí preukázať, že ponúkaný predmet zákazky spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky 
stanovené v Prílohe č. 1 – minimálne technické požiadavky. Verejný obstarávateľ bude overovať 
funkčnosť všetkých požadovaných technických parametrov. 

Technická prezentácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe výzvy verejného 
obstarávateľa. Uchádzači, ktorí predložili ponuku, a ktorých ponuky budú vyhodnocované z hľadiska 
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, budú verejným obstarávateľom 
vyzvaní na praktickú technickú prezentáciu ponúkaného predmetu zákazky – uchádzačom ponúkaného 
monitora vitálnych funkcií II. 

Technická prezentácia bude vykonávaná za prítomnosti uchádzača, ktorého ponuka bude 
vyhodnocovaná. Uchádzač alebo poverený zástupca uchádzača, ktorý sa zúčastní technickej 
prezentácie, predloží na tento účel ponúkaný monitor vitálnych funkcií, ktorý je predmetom predmetu 
zákazky pre položku č. 3. 

Výzva na technickú prezentáciu bude uchádzačom odoslaná minimálne 10 dní pred termínom 
jej konania. Všetky náklady uchádzača spojené s technickou prezentáciou znáša uchádzač. 

Ak sa pri technickej prezentácii preukázateľne nepotvrdí funkčnosť monitora vitálnych funkcií 
ponúkaného uchádzačom, alebo splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky 
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uvedených v Prílohe 1 Výzvy na predloženie ponuky má sa za to, že ponuka uchádzača nespĺňa 
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a bude z verejného obstarávania vylúčená. 

Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi testovaný prístroj ihneď po skončení technickej 
prezentácie. 

Z technickej prezentácie, jej priebehu a výsledku bude zhotovený zápis, ktorý bude súčasťou 
dokumentácie verejného obstarávateľa. 
 
Komisia – minimálne zloženie: 

Praktické preukázanie funkčnosti monitora vitálnych funkcií bude preverené trojčlennou 
komisiou, pozostávajúcou zo zástupcov verejného obstarávateľa. 
 
Miesto technickej prezentácie: 

Prezentácia sa uskutoční na adrese : NsP, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca 
oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, II. Poschodie. 

 
Postup pri prezentácii: 

Technická prezentácia bude spočívať v praktickej ukážke požadovaných vlastností. Uchádzač 
prevedie funkčnosť monitora vitálnych funkcií. Prezentácia sa uskutoční v miestnosti určenej verejným 
obstarávateľom. 
 
Príslušnými dokladmi, dokumentmi (pre položku č. 1, č. 2 a č. 3 predmetu zákazky) a technickou 
prezentáciou (pre položku č. 3 predmetu zákazky) musí uchádzač preukázať splnenie všetkých 
požadovaných parametrov uvedených v Prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky. 
 Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek vylučovacím spôsobom, a to 
SPLNIL(A)/NESPLNIL (N). 
 Tí uchádzači, ktorý boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek hodnotení aspoň raz vyjadrením 
NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
 Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu tu uvedenú požiadavku, bude vylúčená 
a nebude sa vyhodnocovať. 
 

Vyhodnocovanie ponúk podľa kritérií 
Komisia vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa nasledovných kritérií na vyhodnotenie 

ponúk a pravidiel uplatnenia kritérií 

Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Kritérium č. 1  

Kritérium č. 1 Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná 

cena za dodávku predmetu zákazky v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 2 Výzvy na predloženie 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. 

(max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu za ponúkaný predmet zákazky) 
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..... relatívna váha kritéria 70% 

Spôsob hodnotenia Kritéria č. 1 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou 
zmluvnou cenou v EUR, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej 
zmluvnej ceny v EUR sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v EUR 
platnej ponuky a navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v EUR príslušnej vyhodnocovanej 
ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Výsledky budú 
zaokrúhľované na dve desatinné miesta. 
Vzorec: 
Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ 
dosiahnutá hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium 
 

 Kritérium č. 2  

Kritérium č. 2 energetická hospodárnosť - spotreba energie (E) kWh na deň vypočítaná podľa 

vzorca: E = T * Ppriem., pričom:  

T = 24 hodín, Ppriem. = priemerný výkon (kWh) vypočítaný ako priemer výkonu (kWh) 

jednotlivých položiek predmetu zákazky Ppriem. = (P1 + P2 + P3)/3 

Uchádzač v návrhu na plnenie kritérií uvedie hodnoty výkonov jednotlivých položiek v kWh: 

P1 - výkon (kWh) pre položku č. 1, P2 - výkon (kWh) pre položku č. 2, P3 (kWh) výkon pre 

položku č. 3  

 (max. bodová hodnota je pre najnižšiu spotrebu dennej spotreby energie (E) kWh na deň) 

..... relatívna váha kritéria 30% 

Spôsob hodnotenia Kritéria č. 2 

Body sa budú prideľovať podľa dennej spotreby energie E (kWh/deň). Čím je denná spotreba energie 

nižšia, tým viac bodov sa pridelí. Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou 
spotrebou energie (E) kWh na deň, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie 
spotreby energie (E) k Wh na deň sa vyjadrí ako podiel najnižšej spotreby energie (E) kWh na 
deň platnej ponuky a spotreby energie (E) kWh na deň príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
vynásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Výsledky budú zaokrúhľované 
na dve desatinné miesta. 
Vzorec: 
Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ 
dosiahnutá hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium 

 

Identifikácia úspešného uchádzača 

Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov 

podľa spôsobu hodnotenia uvedenom pri jednotlivých kritériách za jednotlivé návrhy na plnenie, ktoré 

sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného počtu bodov za jednotlivé návrhy na 

plnenie bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované návrhy na plnenie vo 

vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov.  
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Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní 

celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt zaokrúhlených na dve 

desatinné miesta, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Ako druhý v poradí bude klasifikovaný ten 

uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov pridelených po súčte 

výsledných bodových hodnôt zaokrúhlených na dve desatinné miesta, dosiahne druhé najvyššie 

bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví obdobne podľa počtu získaných bodov. 

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. 

 

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 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, ak cena predmetu zákazky prekročia finančné možnosti rozpočtu, z ktorého 

majú byť hradené a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v súlade s § 57 

zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní. 
 

 

   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


