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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

Týmto si u Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky pre zákazku podľa § 117 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

neskorších predpisov na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác na predmet 

zákazky „ Zabezpečenie 10 ks infúznych striekačiek pre COVID oddelenie “. 

 

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 10 kusov infúznych striekačiek pre COVID oddelenie. 

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky vrátane súvisiacich služieb, t.j. dodávka 
predmetu zákazky na miesto určenia, inštaláciu predmetu zákazky a uvedenie do prevádzky 
s bezplatným zaškolením personálu. 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vymedzené v opise predmetu zákazky. 
 
OPIS zákazky: 
Predmet zákazky  nie je rozdelený na časti. Opis požadovaných minimálnych vlastností 

uvádza tabuľka nižšie. 

 

 

 

  

Naše číslo Váš list číslo / zo dňa  Revúca dňa  

213/2021  Ing. Hanuštiaková 25.03.2021 

100-VO-HM-21  0911 014 734 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

http://www.nsprevuca.sk/
mailto:hanustiakova@nsprevuca.sk
http://www.nsprevuca.sk/
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Základná konfigurácia infúznych striekačiek musí spĺňať nasledovné minimálne technické 
parametre: 

Infúzne striekačky 

celok časť Technická špecifikácia 
Hodnota 

technického 
parametra 

In
fú

zn
e 

st
ri

ek
ač

ky
 

T
ec

hn
ic

ká
 š

pe
ci

fik
ác

ia
 

Rýchlosť dávkovania v závislosti od striekačky  od 0,1 - 1200ml/h 

Zmena rýchlosti bez prerušenia dávkovania áno 
Režim - ml/h áno 
Režim objem alebo dávka/čas áno 
Nastavenie zrieďovacieho pomeru áno 
Automatické, resp. Manuálne nastavenie denného a nočného režimu 
podsvietenia displeja 

áno 

Antibolusový systém áno 
Režim objemového limitu, resp. objem/čas áno 
Automatické rozpoznanie veľkosti striekačky áno 
Zobrazenie podaného objemu počas dávkovania áno 
Dynamický tlakový systém upozorňujúci na zmenu tlaku áno 
Režim bez zobrazenia podávaného lieku alebo so zobrazením podávaného lieku áno 
Alarm technickej poruchy áno 
Alarm ukončenia dávkovania áno 
História tlaku, prietoku/rýchlosti, objemu/dávky áno 
Zobrazenie tlaku piktogramom počas dávkovania áno 
Režim KVO áno 
Grafický LCD displej áno 
Zobrazenie podaného objemu áno 

O
so

bi
tn

é 
po

ži
ad
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ky

 

Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované áno 

Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti 
a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia 

áno 

Zaškolenie personálu áno 

Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku áno 

Záručná doba min. 24 mesiacov áno 

 

Celkové množstvo, alebo rozsah zákazky: 

10 ks infúzne striekačky  
 
 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:  

33141626 – 4 Dávkovacie súpravy 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník:   60000000 – 8 Dopravné služby 

51410000 – 9   Inštalácia lekárskych zariadení 

80511000 – 9   Školenie pracovníkov      

http://www.nsprevuca.sk/
mailto:hanustiakova@nsprevuca.sk
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Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Predpokladaná hodnota zákazky je 5 150,00 EUR bez DPH 

Komplexnosť dodávky: 

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

Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

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

oddelenie 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý predmet 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 31.05.2021. 

 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 predmetu zákazky – uchádzač predloží v ponuke vyplnenú prílohu 

č. 1 Výzvy na predloženie ponuky pre predmet zákazky.  

Príloha č. 1 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. 

 

http://www.nsprevuca.sk/
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Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk:  30.03.2021 do 10.00 hod  

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. 

 

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 predmetu zákazky v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 1 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 predmetu zákazky, a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 

Výsledok verejného obstarávania: 

Výsledkom postupu verejného obstarávania bude vystavenie objednávky úspešnému 

uchádzačovi, v súlade s vymedzením predmetu zákazky. 

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. 

 

  S pozdravom 

 
 
   

 
 
 
 

Mgr. Janette Hrbálová 

riaditeľ  

NsP, n.o., Revúca 

http://www.nsprevuca.sk/
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