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Národný  ústav 
srdcových a cievnych 

chorôb, a.s. 

Výzva na predkladanie ponúk 
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 

 

 

Číslo : 45/2014/VO/Lukáčová      elena.lukacova@nusch.sk   www.nusch.sk          Bratislava, 04.02.2014 

 

Predmet zákazky 

Mobilná úpravovňa vody 

 

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 

 

Predmet zákazky : 

Zákazka na dodanie tovaru - kúpa 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV)   :  33.18.11.00-3 

 

Názov predmetu zákazky :   Mobilná úpravovňa vody 

 

Maximálna hodnota zákazky vrátane DPH :   4 776,00 eur 

 

Opis predmetu zákazky : 
Mobilná rezervná osmóza pre  použitie k domácej dialýze a pre potreby jednotky intenzívnej starostlivosti  na 

existujúci  prístroj Fresenius 4008B  
 
Požiadavky na technické parametre : 
 

Výkon ,rozmery a hmotnosť : 
- Výška: maximálne    500 mm 
- Šírka:  maximálne    550 mm 
- Hĺbka: maximálne    250 mm  
 
- Prázdna hmotnosť:  maximálne  35 kg  
- Prevádzková hmotnosť: cca 38 kg  
 
- Účinnosť: minimálne  40 %  
- Podiel zadržiavania: minimálne 90 %  
- Potreba vody: minimálne 120 l/h 
- Výkon permeátu pri < 25° dH: minimálne . 45 l/h. pri 10° C  
- Tlak permeátu:  minimálne v rozsahu  2-3 bar 
- Príkon : maximálne  500 W 
- Vývin hluku: maximálne 48 dB (merané vo vzdialenosti 1 m)  

- Výkon permeátu pri < 1° dH: minimálne 50 l/h. pri 5° C  
- pripojiteľnosť na sieť 230V, 50Hz,chránená zásuvka- 16 A  
- Rozsah merania LF vstupu: 0–1200 μS/cm ± 5 % od koncovej hodnoty  
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- Rozsah merania LF-permeát: 0-200 μS/cm ± 5 % od koncovej hodnoty 
- Odtok vody 0až 100cm nad úrovňou podlahy, minimálne 5cm spádový úsek 

 
 

Požadované množstvo : 1 kus 

Dodacia lehota :    do 4 týždňov od podpísania kúpnej zmluvy  

 

Dĺžka trvania zmluvy:  

Plnenie zmluvy bude ukončené splnením všetkých povinností vyplývajúcich zmluvným stranám z uplynutia  
záručnej lehoty predmetu zákazky . Záručnú lehotu požadujeme 24 mesiacov, pričom  záručná doba začne plynúť 
dňom podpisu odovzdávacieho protokolu  /osvedčenia o riadnom odovzdaní predmetu plnenia do užívania/ v 
prevádzky schopnom stave. 

 

Miesto dodania predmetu zákazky : 

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, Oddelenie 
anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  : 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných  finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra je 
splatná  v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.   

 

Podmienky účasti  : 
§ 26 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z.z.  
 > Doklad o oprávnení dodávať tovar ( živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra ), v ktorom    

bude zapísaný predmet činnosti – fotokópia  
§ 28 ods. 1 písm. l) bod 2 zák. č. 25/2006 Z.z.  

 CE certifikát –  fotokópia 

 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) - fotokópia 

§ 28 ods. 1 písm. g) 
 Certifikát - osvedčenie o odbornom vyškolení servisného technika, ktorý bude vykonávať servis , vydaný 

výrobcom uvedeného zariadenia – fotokópia 

 

Lehota  na predkladanie ponúk  :   10.02.2014 do 10.00 hod. 

Ponuky žiadame doručiť v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: elena.lukacova@nusch.sk 

Verejný obstarávateľ bude akceptovať  aj ponuky predložené v listinnej podobe. 

 

Adresa, na ktorú sa môžu  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 pre verejné obstarávanie, prízemie, číslo miestnosti 01423107 

Kontaktná osoba:  Elena Lukáčová  

 

 

 
 
 
Meno zodpovednej osoby:         Elena Lukáčová 

    za verejné obstarávanie NÚSCH, a.s. 
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