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ZVEREJNENIE  ZADÁVANIA  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 : Nemocnica  Snina,  s. r. o.  

Zastúpenie: MUDr.  Andrej  Kulan,  konateľ  spoločnosti 

Sídlo : Sládkovičova  300 / 3,  069  01    Snina  1,  SR 

IČO : 36509108 

DIČ : 2022075770 

IČ  pre  DPH : SK 2022075770 

Spoločnosť  je  zapísaná  v  Obchodnom  registri,  Okresný  súd  Prešov, 

oddiel  Sro,  vložka  číslo  16588 / P 

Účet : VÚB,  a. s.  Humenné,  pobočka  Snina 

Číslo  účtu : 2077599655 / 0200 

Adresa  www. stránky : www.nemocnicasnina.sk 
 

Kontaktná  osoba : MUDr.  HARMAŇOŠ  Lukáš 

Telefón : 057 / 78 71 274 

Fax : 057 / 78 71 400 

e-mail: harluk@post.sk 

 

 

PREDMET  ZÁKAZKY 
 

Predmetom  zákazky  je  nový  artroskopický  prístroj  pre  chirurgicko-traumatologické  

oddelenie  vrátane: 

- dopravy  na  miesto  dodania 

- inštalácie  na  mieste  dodania  a  uvedenia  do  prevádzky 

- zaškolenia  obsluhy  na  pracovisku  verejného  obstarávateľa  v  dvoch  termínoch: 

 1.  termín:  zaškolenie  pri  uvedení  do  prevádzky  -  v  trvaní  4  hodín 

 2.  termín:  preškolenie  po  14  dňoch  od  1.  termínu  -  v  trvaní  2  hodín 

- záručného  servisu 

 

 

 

 

 



Minimálne  technicko-medicínske  parametre  na  predmet  zákazky 

 

 

SHAVER  SYSTÉM: 
 

Systémová  konzola – 1 kus:      

-  mikroprocesorom  riadená  prístrojová  konzola  s  min. 2  vstupmi  pre  aktívne  časti,    

-  prehľadný  displej  zobrazujúci  min. tieto  parametre:    

    počet  otáčok  pracovnej časti nástroja / min., 

    smer  otáčania,   

    trvanie  oscilácie,   

    typ  pripojeného  motora – adaptéru 

-  automatické  rozpoznávanie  a  nastavenie  programu  pre  adaptéry 

-  možnosť  pripojiť  a  ovládať  súčasne  min.  2  rôzne  adaptéry  z  nasledujúcich:   

shaver  frézy,   

sagitálna  pílka,   

kanylovaná  vŕtačka 
 

Nožný  spínač – 1 kus: 

-  na ovládanie shaverového  adaptéru,  

-  s  možnosťou  ovládania  výkonu  adaptéru 

-  funkcia  na  zmenu  používaného  nástroja 

-  nožné  ovládanie  všetkých  smerov  pracovného  nástroja 
 

Shaver  adaptér - motor – 1 kus 

-  ergonomický  tvar,  motor  umožňujúci  efektívne  a  presné  „shaverovanie“, 

-  plynulá  regulácia  odsávania 

-  oscilačný  cyklus  nastaviteľný  od  0,3  do  3  sekúnd 

-  váha:  min  400 - max  500  gramov,   

-  min  8000 otáčok / min. 

-  možnosť  ručného  ovládania  aj  ovládania  nohou 

-  možnosť  použiť  autoklávovateľné  aj  jednorazové  frézky 

-  jednorazové  frézky  zaradené  do  kategorizačného  zoznamu  zdravotníckych  pomôcok   

   MZ  SR 
 

  Artroskopická  pumpa – 1 kus 

-  prietok  min.  0,1 l / minútu  -  max.  1,8  l / minútu 

-  tlak  min.  0  –  max.  120 mmHg 

-  možnosť  nastaviť  tlak  a  prietok  samostatne 

-  automatické  meranie  hodnôt  tlaku  a  prietoku 

-  systém  zabezpečujúci  hladký  priebeh  v  celom  rozsahu  od  štartu  do  ukončenia,  čím   

   zaručuje  bezpečný  vnútro - artikulárny  tlak 

-  tlačidlo  na  vykonanie hemostázy  spôsobom  rýchleho  navýšenia  tlaku  a  prietoku 

-  kontrola  výstupných  parametrov  ( meranie  tlaku  v  hadici  k  pumpe )  pomocou   

   senzorov  umiestnených  na  zariadení  

-  min  2  možné  konfigurácie  hadíc  pre  ekonomické  využitie 
 

Hadice  k  pumpe  -  10 ks  
 

Pacientské  hadice  -  20  ks    
 

-  hadice  zaradené  do  kategorizačného  zoznamu  zdravotníckych  pomôcok  MZ  SR 

 



Príslušenstvo: 

 
KOBLAČNÉ  ELEKTRÓDY: 
 

-   „prechodka“  do  elektrokoagulačnej  jednotky,  ktorá  umožní  použitie  monopolárnych  

   koblačných  elektród 

-  koblačné  sondy  s  odsávaním 

-  ablator,  pracovná  dĺžka  3 mm,  90 stupňov  -  1  kus 

-  ablator,  háčik,  pracovná dĺžka  3 mm,  90 stupňov  -  1  kus 

-  ablator,  pracovná  dĺžka  3 mm,  50 stupňov  -  1  kus 

-  jednorazové  koblačné  elektródy  zaradené  do  kategorizačného  zoznamu  zdravotníckych   

   pomôcok  MZ  SR 

 

 

Artroskopické  nástroje: 
 

-  veľký  panč,  rovný,  priemer  3,4 mm  -  1  kus                             

-  slender  panč,  rovný,  priemer  3,4 mm  -  1  kus 

-  rotary  panč,  90  stupňov,  pravý,  priemer  3,4 mm  -  1  kus 

-  rotary  panč,  90  stupňov,  ľavý,  priemer  3,4 mm  -  1  kus 

-  panč  15  stupňov,  zahnutý  nahor,  priemer  3,4 mm  -  1  kus 

 

 

Optika: 
 

-  jeden  svetlovodivý  kábel  priemer  4,8 mm,  dĺžka  min.  200 cm  -  max.  250 cm   

   pre  vysoko  výkonné  xenónové  svetelné  zdroje,  transportujúci  maximálny  svetelný   

   výkon 

-  plne  autoklávovateľný  kompatibilný s  rôznymi  optikami  a  svetelnými  zdrojmi 

-  artroskopická  optika,  30  stupňov,  priemer  4 mm,  dĺžka  175 mm  -  1  kus 

-  trokár  pre  artroskopickú  optiku  -  1  kus,   

   min.  2  fixné  kohúty  na  prívod  a  odvod  vody 

-  obturátor  pre  trokár,  tupý  -  1  kus 

 

 

Iné  doplňujúce  požiadavky 

- návod  na  obsluhu  v  slovenskom  alebo  českom  jazyku 

- záručný  servis  pokrýva  všetky  náklady  na  odstránenie  poruchy  krytej  zárukou    

       vrátane  náhradných  dielov,  práce  technika,  nákladov  na  cestovné  a  pod. 

- záručná  lehota  -  od  protokolárneho  prevzatia  predmetu  zákazky  -  minimálne 

 24  mesiacov 

- servisný  technik  školený  výrobcom  dodávaného  zariadenia  -  uviesť  jeho   

       identifikačné  údaje,  priložiť  doklad  o  jeho  školení  od  výrobcu 

- pravidelné  bezplatné  preventívne  servisné  prehliadky  prístroja  počas  záručnej  lehoty   

 minimálne  1 x  ročne 

- možnosť  telefonického  nahlasovania  servisného  zásahu  -  uviesť  telefónne  číslo 

- nástup  na  servis  garantovaný  do  24  hodín  od  nahlásenia  poruchy  z  najbližšieho   

 servisného  strediska 

 

 

 



Zdroj  finančných  prostriedkov 
Predmet  zákazky  bude  financovaný  z  vlastných  zdrojov  verejného  obstarávateľa. 

Verejný  obstarávateľ  neposkytne  preddavok  ani  zálohovú  platbu  na  predmet  zákazky. 

 

 

CENA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 

Uchádzačom  navrhovaná  zmluvná  cena  musí  byť  maximálna  v  zmysle  zákona 

NR  SR  č.  18 / 1996  Z.  z.  o  cenách  v  znení  neskorších  predpisov,  vyhlášky  MF  SR   

č.  87 / 1996  Z.  z.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon  NR  SR  č.  18 / 1996  Z.  z.  o  cenách.   

          Táto  maximálna  cena  musí  zahŕňať:  predmet  zákazky,  jeho  dopravu  na  miesto  

dodania,  inštaláciu  na  mieste  dodania,  uvedenie  do  prevádzky,  zaškolenie  obsluhy 

na  pracovisku  verejného  obstarávateľa  v  dvoch  termínoch: 

 1.  termín:  zaškolenie  pri  uvedení  do  prevádzky  -  v  trvaní  4  hodín 

 2.  termín:  preškolenie  po  14  dňoch  od  1.  termínu  -  v  trvaní  2  hodín 

a  záručného  servisu. 

Navrhovaná  zmluvná  cena  bude  vyjadrená  v  eurách,  na  dve  desatinné  miesta. 

          Ak  je  uchádzač  platcom  dane  z  pridanej  hodnoty,  navrhovanú  zmluvnú  cenu 

za  predmet  zákazky  uvedie  v  zložení: 

- cena  bez  DPH 

- sadzba  DPH 

- suma  DPH 

- cena  vrátane  DPH 

          Ak  uchádzač  nie  je  platcom  DPH,  uvedie  navrhovanú  zmluvnú  cenu  celkom. 

Na  skutočnosť,  že  nie  je  platcom  DPH  v  ponuke  upozorní. 

          V  celkovej  cene  za  predmet  zákazky  bude  zahrnuté  clo,  dovozná  prirážka,  všetky  

položky  predmetu  zákazky,  doprava,  inštalácia,  uvedenie  do  prevádzky,  zaškolenie  

obsluhy,  záručný  servis. 

 

Platobné  podmienky 

Úhrada  za  predmet  zákazky  bude  zrealizovaná  po  protokolárnom  odovzdaní  predmetu  

zákazky  na  základe  faktúry  vystavenej  predávajúcim  na  celkovú  sumu  predmetu  

zákazky  a  uhradenej  kupujúcim  v  pravidelných  rovnomerných  10  splátkach.  Splátka  

bude  splatná  vždy  k  poslednému  dňu  v  mesiaci.  

 

 

Miesto  a  termín  dodania  predmetu  zákazky 

Miesto  dodania:  Nemocnica  Snina,  s. r. o.,  Sládkovičova  300 / 3,  069  01    Snina  1,          

                             chirurgicko-traumatologické  oddelenie. 

Lehota  na  ukončenie  dodávky:  do  35  pracovných  dní  od  uzatvorenia  zmluvy  

na  dodanie  predmetu  zákazky. 
 

 

Obhliadka  miesta  dodania  predmetu  zákazky 
 Obhliadka  miesta  dodania  predmetu  zákazky  nie  je  potrebná.  Záujemcom / 

uchádzačom  sa  však  umožňuje  na  vlastné  náklady  obhliadka  miesta  dodania   predmetu  

zákazky  po  predchádzajúcom  dohovore  s  kontaktnou  osobou  uvedenou  v  časti  

Identifikácia  verejného  obstarávateľa. 
 

 

 

 



 

OBSAH  PONUKY 
          Ponuka  musí  byť  predložená  v  listinnej  forme. 

          Záujemca  vloží  ponuku  do  samostatného  nepriehľadného  obalu.  Obal  musí  byť  

uzatvorený,   zabezpečený  proti  nežiaducemu  otvoreniu. 

Obal  ponuky  musí  obsahovať  nasledovné  údaje: 

- adresu  verejného  obstarávateľa  uvedenú  v  časti  Identifikácia  verejného  

obstarávateľa  

- adresu  záujemcu  ( uvedie  sa:  názov  alebo  obchodné  meno, 

                                                    adresa  sídla  alebo  miesta  podnikania  záujemcu ) 

- označenie:  „ SÚŤAŽ  -  NEOTVÁRAŤ ! ” 
- označenie  heslom  súťaže:  „ ARTROSKOP ” 
Ponuka  musí  obsahovať: 

-  kópia  dokladu  o  oprávnení  dodávať  tovar 

-  čestné  vyhlásenie  uchádzača o  tom,  že  nemá  pozastavenú  činnosť,  že  nie  je  dlžníkom  

   v  sociálnej  poisťovni,  zdravotnej  poisťovni,  že  nemá  daňové  nedoplatky  a  súčasne 

   o  tom,  že  nenastali  žiadne  skutočnosti,  ktoré  by  bránili  dodaniu  predmetu  zákazky.      

   Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  overiť  pravdivosť  údajov.  

-  návrh  kúpnej  zmluvy  v  štyroch  originálnych  vyhotoveniach  podpísaný  

   zo  strany  predávajúceho 

-  doklady,  ponuka  musia  byť  podpísané  osobou  oprávnenou  konať  za  uchádzača   

   v  záväzkových  vzťahoch 

-  fotografie,  opis  predmetu  obstarávania 

-  certifikát 

 

Miesto  a  lehota  na  predkladanie  ponúk 

          Každý  uchádzač  môže  predložiť  iba  jednu  ponuku.  Uchádzač  nemôže  byť  

zároveň  členom  skupiny  dodávateľov,  ktorá  predkladá  ponuku.  Verejný  obstarávateľ  

vylúči  uchádzača,  ktorý  je  súčasne  členom  skupiny  dodávateľov. 

          Lehota  na  predkladanie  ponúk:  do  31.  marca  2014  do  14:00  hod.  SEČ. 

          Ponuku  je  potrebné  doručiť  v  lehote  na  predkladanie  ponúk  osobne  na  sekretariát  

konateľa  alebo  prostredníctvom  poštovej  zásielky  na  adresu,  ktorá  je  uvedená  v  časti  

Identifikácia  verejného  obstarávateľa.   

Pri  doručení  ponuky  prostredníctvom  poštovej  zásielky  je  rozhodujúci  termín  doručenia  

verejnému  obstarávateľovi. 

          Ponuku  predloženú  po  uplynutí  lehoty  na  predkladanie  ponúk  vráti  verejný  

obstarávateľ  uchádzačovi  neotvorenú.  Ostatné  predložené  ponuky  sa  uchádzačom  

nevracajú.  Zostávajú  u  verejného  obstarávateľa  ako  súčasť  dokumentácie  vyhláseného  

verejného  obstarávania. 

          Zábezpeka  ponuky  sa  nevyžaduje. 

          Všetky  náklady  a  výdavky  spojené  s  prípravou  a  predložením  ponuky  bez  

ohľadu  na  výsledok  verejného  obstarávania  znáša  uchádzač  ( bez  finančného  nároku  

voči  verejnému  obstarávateľovi ). 

 

 

KRITÉRIÁ  NA  HODNOTENIE  PONÚK 
Kritériom  na  hodnotenie  ponúk  je: 

          Celková  cena  za  predmet  zákazky  s  DPH  ( v  eurách )  vrátane  dopravy,  

inštalácie,  uvedenia  do  prevádzky,  zaškolenia  obsluhy  u  verejného  obstarávateľa  

a  záručného  servisu. 



Kritérium  -  cenu  -  žiadame  uviesť  s  presnosťou  na  dve  desatinné  miesta. 

 

          Ponuky  sa  zoradia  podľa  výšky  ponúkanej  ceny  od  najnižšej  po  najvyššiu  cenu. 

Najlepšie  hodnotenie,  t. j.  poradové  číslo  1  sa  pridelí  ponuke  uchádzača  s  najnižšou  

ponúkanou  cenou  za  predmet  zákazky.  Pri  ostatných  ponukách  sa  pridelia  čísla  

v  poradí  2  až  x  ( x  =  počet  hodnotených  ponúk )   podľa  výšky  ponúkanej  ceny  tak,  

že  ponuka  s  najvyššou  cenou  bude  mať  najvyššie  číslo  poradia. 

Takto  sa  zároveň  zostaví  poradie  úspešnosti  ponúk. 

Úspešným  uchádzačom  sa  stane  ten,  ktorého  ponuka  bude  prvá  v  poradí  -  uchádzač 

s  najnižšou  ponúkanou  cenou  za  predmet  zákazky. 

 

 

 

Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  zrušiť  tento  postup  zadávania  zákazky  

v prípade,  že  úspešná  ponuka  presiahne  finančný  limit  určený  pre  zákazku  podľa  § 9  

ods. 9  zákona  č.  25 / 2006  Z. z. o  verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  

niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov. 

 

 

 

 

V  Snine,  21.  marca  2014 

 

 

 

       MUDr.  KULAN  Andrej 

       konateľ  spoločnosti 


