
 

 

    
Národný  ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 

Pod Krásnou hôrkou 1 

 833 48 Bratislava 

 
 

Výzva  
na predloženie cenovej ponuky 

 zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

Binokulárne lupové okuliare 
 

1.  

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
Adresa: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37  
Krajina: Slovenská republika 

Adresa stránky profilu verejného obstarávateľa : http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390 
Internetová adresa (URL): www.nusch.sk  
Kontaktné miesto: Referát pre verejné obstarávanie, prízemie, číslo miestnosti 01423107 
Kontaktná osoba:  Elena Lukáčová  
Telefón:  02/32 32 18 29   
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk 

2.  

Predmet zákazky :  Binokulárne lupové okuliare   

3.   

Vymedzenie predmetu zákazky 

Lupové okuliare určené pre nami zamýšľaný účel sú zdravotnícka pomôcka triedy I podľa smernice 
Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach. 
Opis predmetu zákazky,  vrátane  návrhu kúpnej zmluvy  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na predloženie 
cenovej ponuky. 

4.  

Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky - zákazka nie je rozdelená na časti   

 5. 

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

4 ks binokulárnych okuliarov určené na používanie pri kardiochirurgických výkonoch. 

 

6. 

Predpokladaná hodnota zákazky :   
Maximálna výška finančných zdrojov ktorú má verejný obstarávateľ  k dispozícii pre túto zákazku je 9 680,00 
euro  ( slovom : deväťtisícšesťstoosemdesiat euro ) bez DPH. 

 

7. 

Miesto dodania predmetu zákazky 

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

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
mailto:elena.lukacova@nusch.sk
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8. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný predmet      33.73.50.00-1 

9. 

Lehota na predkladanie ponúk         28. 02. 2017. 

 

10. 

Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie  

Predpokladané ukončenie   zákazky:  do  12  týždňov od podpísania zmluvy 

 

11. 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných  finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
Splatnosť faktúry je účastníkmi dohodnutá v lehote do 60 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry 
kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať okrem formálnych náležitostí  aj odvolávku na číslo objednávky 

kupujúceho, katalógové číslo  každého druhu dodaného výrobku, jednotkovú cenu podľa cenníka, počet 
dodaných kusov /množstvo v príslušnej mernej jednotke/, celkovú cenu fakturovanej dodávky + DPH, dátum 
vyskladnenia tovaru, ktorý je totožný s dátumom uvedeným na dodacom liste , dátum odoslania faktúry a dátum 
splatnosti faktúry. 

 

12. 

Podmienky účasti  - Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti : 

 § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

  Vyhlásenie o zhode, v prípade, že sa jedná o určený výrobok v zmysle §9 Zákona č. 264/1999 Z. z.  
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Požadujeme predložiť ako neoverené fotokópie. 

 

Ďalšie podmienky: 

- Vyplnený návrh kúpnej zmluvy, ktorej súčasťou  bude  špecifikácia predmetu plnenia a  spôsob výkonu 
záručného a pozáručného servisu  

 

 
5. Spôsob a miesto doručenia ponuky  

Ponuky môžu byť predložené e-mailom, osobne, poštou alebo kuriérom, miesto a kontakty sú uvedené v časti I. 
tejto výzvy. 

 

6. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena bez DPH 

 

7. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska?  

        Neprichádza do úvahy 
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8.     Použitie elektronickej aukcie 

        Nepoužije sa.  

 

9.       Doplňujúce informácie 

 Výsledok vyhodnotenia  cenových ponúk bude odoslaný  všetkým uchádzačom, ktorí predložili 
cenové ponuky v stanovenej lehote. 

 Výzva na predloženie cenovej ponuky vrátane príloh bude zverejnená aj  stránke profilu 
verejného obstarávateľa  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390 

  
 
 
Bratislava, 13.02.2017          
 
                  
               
                   Elena Lukáčová 
       referát pre verejné obstarávanie 

 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390

