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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

Týmto si u Vás dovoľujeme požiadať o predloženie 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:  

Elektroterapeutický prístroj REBOX 

 

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 1 ks eletroterapeutického prístroja REBOX pre algeziologický 

stacionár. 
 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vymedzené v opise predmetu zákazky. 
 
OPIS zákazky: 

Minimálne technické parametre požadovaného prístroja:  
Možnosti prístroja 

- Hroty liečebných elektród: klasický pevný hrot/pozlátený flexi hrot 
- Liečebné režimy: gentle / standard / strong 

 

 

 

  

Naše číslo Váš list číslo / zo dňa  Revúca dňa  

317/2020  Ing. Hanuštiaková 27.05.2020 

151-VO-HM-20  0911 014 734 

Vec: Prieskum trhu –  Výzva na predloženie cenovej ponuky 
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- Polarita stimulácie: katódová / anódová 
- Módy displeja: ručičkové meradlo / graf / bar graf 
- Menu: hlasitosť, polarita, automatické vypnutie, predvolený liečebný režim, predvolený mód 

displeja 
 Technické údaje 
- Rozsah napätia: 0-21V 
- Rozsah el. prúdu: 0-200uA (DC) 
- Frekvencia pulzov: 2-4kHz 
- Batéria: integrovaná Li-Ion 3.6V / 3200mAh 
- Napájací adaptér: IN: (100 až 240) V AC; 0,2A (max); 50/60 Hz, OUT: 5V DC; 3A (max); 15W 

(max) 
- Príkon (batériu / adaptér): 0.6V / 11VA 
- Farebný displej 
- Uhlopriečka min 8“  

 
Osobitné požiadavky:  

• Vrátane inštalácie na miesto plnenia 
• Vrátane zaškolenia personálu 
• záručná doba min 2 roky 
• 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:  

33158200 – 4 Elektroterapeutické prístroje 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník:   60000000 – 8 Dopravné služby 

51410000 – 9   Inštalácia lekárskych zariadení 

80511000 – 9   Školenie pracovníkov      

  

Komplexnosť dodávky: 

Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

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

algeziologický stacionár. 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie ponuky na celý predmet zákazky. 

Možnosť predloženia variantných riešení: 

http://www.nsprevuca.sk/
mailto:hanustiakova@nsprevuca.sk
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V rámci prieskumu trhu nie je možné predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

riešeniu. 

Uchádzači predložia: 

Uchádzač predloží v ponuku v realizovanom prieskume trhu pre predmet zákazky a kalkuláciu 

ceny predmetu zákazky.  

Ponuka predložená uchádzačom musí byť podpísaná. 

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:  03.06.2020. 

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. 

Výsledok verejného obstarávania: 

Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky úspešnému uchádzačovi za 

dodaný predmet zákazky.  

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Za predpokladu, že cenové ponuky predložené v prieskume trhu nebudú neregulárne alebo 

inak neprijateľné alebo nepresiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa, budú použité 

v nadväzujúcom zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, t. j. verejný obstarávateľ 

môže zadať zákazku hospodárskemu subjektu, od ktorého získal informácie o cene predmetu zákazky 

v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky, resp., ktorý predložil ponuku.  

 

  S pozdravom 

 
 
   

 
 
 
 

Mgr. Janette Hrbálová 

riaditeľ  

NsP, n.o., Revúca 
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