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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v rámci realizovaného prieskumu 

trhu na určenie predpokladanej 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  

„ Prístroj na terapiu vysokým prietokom “. 

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 

Mobil:     0911 014 734 

e-mail:      hanustiakova@nsprevuca.sk  

Internetová adresa:   www.nsprevuca.sk 
 
Predmet a opis zákazky: 

PREDMET zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka 1 kusa prístroja pre neinvazívnu pľúcnu ventiláciu. Prístroj 

určený na terapiu vysokým prietokom 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: 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vymedzené v prílohe č. 1 Výzvy na predloženie 

ponuky v realizovanom prieskume trhu. 

 

 

 

  

Naše číslo Váš list číslo / zo dňa  Revúca dňa  

252/2021  Ing. Hanuštiaková 13.04.2021 

115-VO-HM-21  0911 014 734 

Vec: Prieskum trhu – Výzva na predloženie ponuky 
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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:  

33157400 – 9 Lekárske dýchacie prístroje 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 51410000 – 9 Inštalácia lekárenských zariadení 

80511000 – 9   Školenie pracovníkov 

60000000 – 8 Dopravné služby    

Komplexnosť dodávky: 

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

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

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

oddelenie 

Termín plnenia: Predpokladaný termín plnenia: 04/2021 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie ponuky na celý predmet zákazky. 

Možnosť predloženia variantných riešení: 

V rámci prieskumu trhu nie je možné predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

riešeniu. 

Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedok verejného obstarávateľa. 

Uchádzači predložia: 

Cena predmetu zákazky – uchádzač predloží ponuku podľa Výzvy na predloženie ponuky 

v realizovanom prieskume trhu pre predmet zákazky a kalkuláciu ceny predmetu zákazky.  

Cenová ponuka musí byť uchádzačom podpísaná. 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky – uchádzač predloží v ponuke vyplnenú prílohu č. 1 

Výzvy na predloženie ponuky v realizovanom prieskume trhu. V prípade ekvivalentného výrobku, 

ktorého parametre sú iné ako sú uvedené v časti opise premetu zákazky uvedené vo výzve na 

predloženie ponuky uchádzač doplní prílohu č.1 o prospekt, v ktorom budú opísané technické 

parametre výrobku. 

Od úspešného uchádzača bude následne verejný obstarávateľ požadovať: 

- Vyhlásenie  o zhode výrobku. 

http://www.nsprevuca.sk/
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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. 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk:  15.04.2021 

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.  

 

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 predloženej 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 predmetu zákazky, a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 
 

Výsledok verejného obstarávania: 

Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky úspešnému uchádzačovi 

v súlade s vymedzením predmetu zákazky.  

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Za predpokladu, že 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. Ak predpokladaná 

hodnota zákazky určená ako aritmetický priemer uchádzačmi ponúknutých cien za predmet zákazky 

bez DPH nepresiahne 50 000 Eur, ponuky budú zároveň posudzované ako súťažné. V takom prípade 
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vykonaný prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky bude použitý aj na výber 

najvýhodnejšej ponuky podľa kritéria najnižšej ceny vrátane DPH.  

 

 

 S pozdravom 
 
   

 

Mgr. Janette Hrbálová 

riaditeľ  

NsP, n.o., Revúca 
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