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Národný  ústav 
srdcových a cievnych 

chorôb, a.s. 

 

                       Výzva na predkladanie ponúk 

 
Číslo: 6*/2013/VO-OL/Figurová                zuzana.figurova@nusch.sk   Bratislava, dňa 21. 11. 2013
       

 

 

Predmet zákazky 
 

Vzduchová clona s vodným ohrevom a reguláciou výkonu 
 

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 

Vzduchová clona s vodným ohrevom a reguláciou výkonu  

 

Druh zákazky 

Dodanie tovaru ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona ) vrátane montáže 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  

Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je 2.200,- Eur bez DPH  

 

Opis predmetu zákazky  

Vzduchová clona s vodným ohrevom a reguláciou výkonu nad vstupné dvere do NÚSCH, a. s. vrátane montáže 

(bližšia špecifikácia uvedená v prílohe) 

Zákazka bude realizovaná formou zadania 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 do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra je zaplatená v deň pripísania úhrady peňažného 
plnenia na účet predávajúceho. 

 

Podmienky účasti   

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť : 
§ 26 ods. 1 písm. f) – doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
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Lehota a miesto na predkladanie ponúk  27. 11. 2013 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  

 

Kritériá na hodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH 

Výsledok verejného obstarávania bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi. 

 

 

 

 

 

Zodpovedná osoba  

Meno zodpovednej osoby:         Zuzana Figurová 

    Oddelenie logistiky NÚSCH, a.s. 
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Špecifikácia: 

 

Vzduchová clona s vodným ohrevom a reguláciou výkonu: 

- pripojenie na systém vykurovania 60/40°C bez termostatu 

- ovládanie rýchlosti ventilátora clony (výkonu) 

- horizontálna montáž - dĺžka 2m, inštalačná výška 2,5m 

  

Montáž vzduchovej clony: 

- napojenie z rozvodu kúrenia - 2 x 6m rúra s izoláciou + prislúchajúce spojky, 

  konzoly a kotviaci materiál 

- napojenie elektrické - rozvádzač s 2ks ističov (napojenie z automat. dverí) 

  + prislúchajúce káble (pre clonu aj regulátor výkonu) 

  

Kompletná dodávka vzduchovej clony s montážou a tlakovými skúškami potrubia. 

 

 


