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Národný  ústav 
srdcových a cievnych 

chorôb, a.s. 

 

                       Výzva na predkladanie ponúk 

 
Číslo: 1*/2014/VO-OL/Figurová                zuzana.figurova@nusch.sk   Bratislava, dňa 21. 01. 2014
       

 

Predmet zákazky 
Preventívna servisná prehliadka dieselgenerátora Caterpillar 

 
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 

Preventívna servisná prehliadka dieselgenerátora Caterpillar 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 50.40.00.00-9 

 

Maximálna predpokladaná hodnota zákazky: 1.470,- € bez DPH 

 

Opis predmetu zákazky  

Pravidelná servisná prehliadka dieselgenerátora Caterpillar, typ CAT 3412 

Požiadavky: 
- dodávka, výmena motorového oleja, olejových, palivových a vzduchových filtrov 

- kontrola a doliatie chladiacej zmesi 

- kontrola odvetrania kľukovej skrine  

- kontrola napnutia klinových remeňov  

- kontrola stavu štartovacích akumulátorov, test a doplnenie elektrolytu  

- kontrola regulátora čerpadla  

- kontrola turbodúchadiel  

- kontrola alternátora  

- kontrola nabíjačky akumulátora  

- kontrola tesnosti motora  

- kontrola predohrevu  

- kontrola elektroinštalácie, elektrických spojov a konektorov  

- kontrola riadiaceho systému motora  

- kontrola výstupného napätia a frekvencie  

- kontrola elektrického rozvádzača dieselagregátu  

- kontrola funkčnosti meracích a signalizačných prístrojov  

- skúšobné spustenie stroja po prehliadke  

- celková kontrola a nastavenie parametrov zariadenia  

 

Zákazka bude realizovaná formou zadanie objednávky 
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Miesto realizácie zákazky 

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

 

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. 

 

Podmienky účasti   
Uchádzač predloži : 
- Doklad od výrobcu, že môže vykonávať servis dieselgenerátora Caterpillar – fotokópia 
- Certifikát – osvedčenie o odbornom vyškolení servisného technika, ktorý bude vykonávať servis, vydaný  
  výrobcom uvedeného prístroja - fotokópia           

 

Lehota na predkladanie ponúk  27. 01. 2014 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  

 

 

 

 

 

 

Meno zodpovednej osoby:         Zuzana Figurová 

    Oddelenie logistiky NÚSCH, a.s. 
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