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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 : 86/2014/VO/Lukáčová      elena.lukacova@nusch.sk   www.nusch.sk          Bratislava, 18.02.2014 

 

Predmet zákazky 

Uzatvárací systém MynxGRIP 

 

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 

 

Názov predmetu zákazky :   Uzatvárací systém MynxGRIP 

 

Spoločný slovník obstarávania – CPV : 33.14..12.40-4 

 

Opis predmetu zákazky : 

Uzatváracie zariadenie určené na hemostázu tepnových punkčných prístupov a skrátenie hospitalizácie u 
pacientov, ktorí podstúpili diagnostické alebo intervenčné endovaskulárne procedúry, využívajúce zavádzacie 
puzdro 5F, 6F alebo 7F. Zariadenie uzatvára tepnový katetrizačný prístup prostredníctvom extravaskulárneho, vo 
vode rozpustného syntetického tmelu, aplikovaného s podporou špeciálneho balónikového katétra a cez 
štandardné zavádzacie púzdro. Uztvárací tmel je vyrobený z polyetylénglykolu (PEG), ktorý sa rozpína pri 
kontakte s podkožnými tekutinami za účelom následného upchatia arteriotómie. Tmel sa v tele vstrebá do 30 dní. 
Súčasťou uzatváracieho zariadenia je aj uzamykateľná injekčná striekačka 10 ml, ktorá sa používa na nafúknutie 
a vyfúknutie balónika. 

 

Požadované množstvo :  60 kusov/1 rok 

Dodacia lehota :     do 5 pracovných dní od zadania objednávky 

 

Zákazka bude realizovaná formou zadania  individuálnych objednávok, v závislosti od počtu a diagnózy pacientov. 

 

Platnosť zákazky :  do 25.02.2015 

 

Maximálna hodnota zákazky bez  DPH :   9 900,00   eur 
 

Miesto dodania predmetu zákazky : 

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

 

Podmienky účasti  : 
Uchádzač predloží : 
>  Doklad o oprávnení dodávať tovar ( živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra ), v ktorom  

bude zapísaný predmet činnosti – fotokópia 
>  Kód pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv   

 

Lehota  na predkladanie ponúk  :   24.02.2014 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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