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Národný  ústav 
srdcových a cievnych 

chorôb, a.s. 

 

                       Výzva na predkladanie ponúk 

 

 

Predmet zákazky :  

 

Intrakoronárne stenty 
 

zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  

Adresa: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37  

Krajina: Slovenská republika  

Internetová adresa (URL): www.nusch.sk  

Kontaktné miesto: Oddelenie pre verejné obstarávanie, prízemie, číslo miestnosti 01423107 

Kontaktná osoba:  Elena Lukáčová  

Telefón:  02/32 32 18 29   

E-mail: elena.lukacova@nusch.sk 

 

2. Predmet zákazky 

       Zákazka na dodanie tovaru - kúpa 

 

3. Názov predmetu zákazky 

       Intrakoronárne stenty 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky :  9 300,00 eur bez DPH    

 

5. Opis predmetu zákazky 

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu  najmä so zreteľom na intrakoronárne stenty 
potiahnuté liečivom Sirolimus s hybridným profilom stentu a postupným uvoľňovaním liečiva.  

Požadované veľkosti a množstvo :  

Priemer 2,50 mm – dĺžka 19 mm 4 ks 

Priemer 3,00 mm – dĺžka 19 mm 2 ks   

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky 

       Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,  a.s., Pod Krásnou hôrkou 1,  833 48 Bratislava, nemocničná  
lekáreň.  

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 33.18.41.00-4 

 

8. Typ zmluvy: 

       Predmet zákazky bude realizovaný formou objednávky. 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky 

      Predpokladané ukončenie dodávky:   do  7 pracovných dní od doručenia objednávky 
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10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

      Predmet zákazky  bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra je 

splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra je zaplatená v deň pripísania úhrady peňažného 
plnenia na účet predávajúceho. 

 

11. Podmienky účasti   

    § 26 ods. 1 písm. f)  

- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k 
jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť - dokladom o 
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
 

§ 28 ods. 1 písm. l) bod 1 - vzorky, opisy alebo fotografie 
 

Prospekt tovarov, ktorý je predmetom zákazky a ktorý preukazuje technické parametre ponúkaného tovaru  – 
žiadame predložiť 1x . – prospekt (katalóg) môže byť predložený aj v anglickom jazyku, resp. v jazyku výrobcu 
(dovozcu). 

 

§ 28 ods. 1 písm. l) bod 2 

 - ES vyhlásenie zhody ( originál alebo úradne osvedčená fotokópia ) na ponúkaný tovar, vypracované v súlade 
so zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a doplňujúce podklady k nim, certifikáty 
vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami , ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody 
výrobkov s technickými špecifikáciami.  

 - Kód výrobku vydaný Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 

 

12. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk – dátum:  19.09.2013 čas:  10:00 hod. 

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Názov: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.   

Obec (mesto): Bratislava 37    PSČ: 833 48  

Ulica: Pod Krásnou hôrkou 1  

Pri osobnom doručení : 

Kontaktné miesto:  Oddelenie pre verejné obstarávanie, prízemie, číslo miestnosti 01423107 

Kontaktná osoba:  Elena Lukáčová 

 

13. Otváranie ponúk: 

Dátum a čas otvárania ponúk:  18.09.2013  o  11:00 hod. 

Miesto otvárania ponúk:  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,  a.s., Pod Krásnou hôrkou 1,  833 48 
Bratislava, riaditeľstvo, prízemie, číslo miestnosti: 01423118.  

 

13  Jazyk ponuky:  

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so 
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný 
preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

 

14. Použitie elektronickej aukcie 

      Nepoužije sa.  

  

15. Zodpovedná osoba  

Meno zodpovednej osoby:      Elena Lukáčová 

    za verejné obstarávanie NÚSCH, a.s.  

 


