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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 : 46/2014/VO/Lukáčová      elena.lukacova@nusch.sk   www.nusch.sk          Bratislava, 10. 02. 2014 

 

Predmet zákazky 

Oprava vstupných dverí do budovy NÚSCH, a.s. 

 

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 ) :    50.71.20.00-9 

 

Maximálna hodnota zákazky vrátane DPH :   5 400,00 eur  vrátane ceny  práce a dopravy. 

 

Opis predmetu zákazky : 
Oprava sa bude týkať výmeny nasledovných položiek : 
>Retrofit automatických dverí 1 ks 

>Batéria záložného zdroja  1 ks 

>Záložný zdroj    1 ks 

>Držiak záložného zdroja  1 ks 

>Elektrický zámok dverí   1 ks 

>Horné vozíky krídel dverí 4 ks 

>Snímací radar   2 ks 

 
Záručná doba :   požadujeme  24 mesiacov 
 

Termín realizácie opravy :   do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky 

 

Miesto dodania predmetu zákazky : 

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

 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  : 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných  finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra je 
splatná  v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.   
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Podmienky účasti  : 
Uchádzač predloží : 

 > Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu  ( živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného 

registra ), v ktorom   bude zapísaný predmet činnosti – fotokópia  

 

Lehota  na predkladanie ponúk  :   12.02.2014 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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