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Národný  ústav 
srdcových a cievnych 

chorôb, a.s. 

 

                       Výzva na predkladanie ponúk 

 
Číslo: 9*/2013/VO-OL/Figurová                zuzana.figurova@nusch.sk   Bratislava, dňa 13. 12. 2013
       

 

Predmet zákazky 
 

 Dozimetrický systém  
 

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  

 

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 logistiky, - I. Poschodie, Administratíva 

Kontaktná osoba:  Zuzana Figurová  

Telefón:  02/59 320 220 

E-mail: zuzana.figurova@nusch.sk 

 

Názov predmetu zákazky 

Dozimetrický systém  

 

Druh zákazky 

Dodanie tovaru ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )  

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  

Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je 9.850,- Eur bez DPH  

 

Opis predmetu zákazky  

Operatívny dozimeter určený najmä pre intervenčnú rádiológiu/kardiológiu, ktorý umožňuje sledovanie ožiarenia 
personálu v reálnom čase, ktorý  zobrazuje príkony dávky a veľkosť akumulovanej dávky počas intervenčných 
výkonov priamo na monitore umiestnenom vo vyšetrovni a umožňuje ich analýzu v súlade s požiadavkami na 
radiačnú ochrany tak, aby neboli prekračované stanovené limity ožiarenia pre pracovníkov (Hp10). Systém musí 
prenášať namerané hodnoty bezdrôtovo ( wifi a pod) a musí obsahovať aj software pre hodnotenie a 
nastavovanie parametrov ožiarenia (označenie pracovníka, obdobie, limity, ročné, mesačné, denné grafické 
výstupy ožiarenia) 

 

Miesto dodania predmetu zákazky 

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, Oddelenie 
diagnostickej a intervenčnej rádiológie 

 

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. 
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Podmienky účasti   

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť : 

§ 26 ods. 1 písm. f) – doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

 
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. V prípade, ak uchádzač predkladá Vyhlásenie o zhode, v ktorom sa odvoláva na iné 
doplňujúce dokumenty, ktoré sú podkladom na jeho vydanie, musia byť tieto doplňujúce dokumenty súčasťou 
predloženého Vyhlásenia o zhode ( doplňujúce doklady k ES vyhláseniu zhody - požadujeme  predložiť  ako 
neoverené fotokópie );  CE certifikát –  požadujeme predložiť ako neoverenú  fotokópiu. 
Doklad o pridelení registračného /evidenčného čísla Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (uchádzač predloží 
tlačivo " Formulár na registráciu  (SK) / evidenciu (EU) / Notification Form (EU) ", v ktorom je  uvedené 
registračné /evidenčné  číslo) - originál alebo úradne osvedčená kópia. 

 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk  18. 12. 2013 do 11:00 hod. 

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: zuzana.figurova@nusch.sk 

Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej podobe. 

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť v listinnej podobe: 

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

Adresa: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37  

Kontaktné miesto: Oddelenie logistiky, -I. poschodie 

Kontaktná osoba:  Zuzana Figurová  

 

Kritériá na hodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH 

Výsledok verejného obstarávania bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi. 

 

 

 

 

 

Zodpovedná osoba  

Meno zodpovednej osoby:         Zuzana Figurová 

    Oddelenie logistiky NÚSCH, a.s. 
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