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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 : 590/2013/VO/Lukáčová      elena.lukacova@nusch.sk   www.nusch.sk          Bratislava, 05.12.2013 

 

Predmet zákazky 

Úpravovňa vody pre centrálnu sterilizáciu 

 

 

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)   :  45.23.24.30-5 

 

Názov predmetu zákazky  

Úpravovňa vody pre centrálnu sterilizáciu 

 

Maximálna predpokladaná hodnota zákazky :  15 770,00 eur bez DPH   

( cena zahŕňa projekt, dodávku, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy ) 

 

Opis predmetu zákazky 

Sterilizácia zdravotníckej pomôcky používanej  na výrobu pary, ktorá sa používa ako sterilizačné médium v 
parnom sterilizátore. 

 

Popis zariadenia: 

 
 Priemyslné zariadenie reverznej osmózy na nerezovom ráme 

 Výkon minimálne 300 l/h (5 l/min) demineralizovanej vody pri 25°C 
 2x Predfilter -aktívne uhlie 
 Vysokotlakové čerpadlo 
 mikroprocesorové riadenie , automatický preplach 
 Plnoautomatická prevádzka, snímanie vodivostí, prietoky, tlaky 
 Nádrž 2000L 
 Plavákové riadenie 
 Čistiaci otvor, ventily, prípojky 

 Čerpadlo – vodárnička 
 Nerezové prevedenie 

 Výkon minimálne 3000 l/h, tlak nastaviteľný od 4-do 5 bar do systému 
 Snímač vodivosti 1-199 μS 
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Technická špecifikácia : 

 2000 l zásobník 

 Výkon 5l/min. 

 Kvalita demineralizovanej vody 

 Vodivosť menej ako 10µS 

 Rozvody vody k 6 ks sterilizátorov a 4 ks myčkám 

 

 
Súčasťou komplexnej dodávky predmetu zákazky vrátane inštalácie, montáže, testovania a 
preberacej skúšky bude aj:  
-projekt 
- záručný list  
- platné certifikáty (vyhlásenia o zhode) k predmetu zákazky  

- protokoly o odovzdaní a inštalácii predmetu zákazky a zaškolení obsluhy s podpismi zaškolených pracovníkov na 
celý predmet zákazky  

- manuál v slovenskom alebo českom jazyku  

- prospekt s popisom technických parametrov v slovenskom, resp. českom jazyku  

- doprava na miesto inštalácie a poistenie transportu  

- nástup na servis – do 24 hod. v pracovných dňoch, príp. najbližší prac. deň od nahlásenia poruchy. 

 

Platnosť zákazky :    

Zákazka je platná po dobu záručnej doby, t.j. 12 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky.  

 

Zákazka bude realizovaná formou objednávky. 

 

Návrh na plnenie kritérií tvorí prílohu výzvy. 

 

Miesto dodania predmetu zákazky 

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

 

Požadovaná lehota dodania tovaru:  do 4-6 týždňov od prevzatia objednávky. 

 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných  finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra je 
splatná  v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.   

 

Podmienky účasti   

Uchádzač predloží : 

- Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, - fotokópia  

 

Lehota  na predkladanie ponúk   11. 12. 2013 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. 
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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 pre verejné obstarávanie, prízemie, číslo miestnosti 01423107 

Kontaktná osoba:  Elena Lukáčová 

 

Zodpovedná osoba  
 
Meno zodpovednej osoby:         Elena Lukáčová 

    za verejné obstarávanie NÚSCH, a.s. 
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Návrh na plnenie kritérií 

 

Identifikačné údaje uchádzača : 

 

Obchodný názov : …………………………………………………………………………….……… 

Sídlo:   ……………………………………………………………………………………. 

IČO :   …………………………………………   

     

ÚPRAVOVŇA VODY PRE CENTRÁLNU STERILIZÁCIU 

 

 

Zn., resp. typ zariadenia : 

 

.............................................................................................................................................. 

 

Výrobca ponúkaného prístroja/zariadenia :  

 

 

............................................................................................................................................. 

 

 

Číslo 

položky 
                                 Názov položky 

 

  

       Hodnota v EUR 

1. 

 

Cena za dodávku zariadenia vrátane  príslušenstva ( vrátane 

dopravy, poistenia, inštalácie , zaškolenie personálu  a  cla bez 

DPH ) 

 

         2. 

 

Výška a sadzba DPH 

 

 

         3. 

 

Celková cena za dodávku zariadenia   s DPH – konečná 

cena  

 

 

 

 

 

V .............................................. dňa .................................  

 

 

 

 

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:    Pečiatka: 


