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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 : 625/2013/VO/Lukáčová      elena.lukacova@nusch.sk   www.nusch.sk          Bratislava, 19.12.2013 

 

Predmet zákazky 

Zabezpečenie servisu RTG zariadenia GE INNOVA 2100+ADV.WORKSTATION 4.3 

 

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 poskytnutie služby 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV)   :  50.40.00.00-9 

 

Názov predmetu zákazky  

Zabezpečenie servisu RTG zariadenia GE INNOVA 2100+ADV.WORKSTATION 4.3 

 

Maximálna hodnota zákazky :  9 900,00 eur bez DPH/1 rok  

 

Opis predmetu zákazky 

Servis RTG zariadenia INNOVA 2100 + ADV.WORKSTATION 4.3 

Požiadavky : 

Povinné bezpečnostné úpravy a aktualizácie  

Doba pokrytia: pondelok – piatok  8:00-17:00 hod 

Garantovaná doba odozvy 8 hodín 

Garantovaná doba nástupu na opravu 24 hodín 

Garantovaná doba odstránenia poruchy bez použitia náhradného dielu 24 hodín 

 

Plánovaná údržba (Innova 2100 2x ročne, Adv. Workstation 4.3 1x ročne) zahrňuje:  cesta , práca 

Oprava zahrňuje: cesta, práca.  Práca prostredníctvom vzdialeného pripojenia. 

Služby na diaľku: Pripojenie k In-Site 

Sevisovaný prístroj je pripojený k internetu a môže byť servisovaný a kontrolovaný na diaľku prostredníctvom 
pripojenia k InSite (založené na technológii IPSec (Internet Protocol Secured)  site-site VPN a dostupného 
internetového pripojenia. VPN tunnel s pomocou IPSec technológie, umožňuje vysokú  úrovň autentifikácie 
pomocou IKE / ISAKMP protokolov a vysokú úroveň zabezpečenia pomocou 3DES šifrovania (kľúč až 168 bitov). 

 

Zákazka bude realizovaná formou uzatvorenia servisnej zmluvy s dobou účinnosti na 12 mesiacov. 
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Miesto poskytnutia služby 

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

 

Podmienky účasti   

Uchádzač predloží : 

- Doklad o oprávnení dodávať náhradné diely od firmy General Electric  , 

- Doklad od firmy General Electric, že môže vykonávať servis zariadenia RTG Innova 2100  - fotokópia 

- Certifikát - osvedčenie o odbornom vyškolení servisného technika, ktorý bude vykonávať servis , vydaný 
výrobcom uvedeného zariadenia – fotokópia 

 

Lehota  na predkladanie ponúk   07.01.2014 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 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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