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NEMOCNICA  SNINA,  s. r. o.,  Sládkovičova  300 / 3,  069  01    Snina  1 
 

VO / Z§9 - TB / 1 / 01-2015 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK –  

KOSTNÁ  VŔTAČKA 

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 : 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 : SK2022075770 

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 

IBAN: SK34 0200 0000 0020 7759 9655 

SWIFT: SUBASKBX 

Adresa  www. stránky : www.nemocnicasnina.sk 

Kontaktná  osoba : Ing.  Šimonová  Iveta 

Telefón : 057 / 78 71 201 

Fax : 057 / 78 71 400 

e-mail: uctaren@nemocnicasnina.sk 

 

 

PREDMET  ZÁKAZKY 
 

Predmetom  zákazky  je  -  jeden  kus  -  nová  kostná  vŕtačka  pre  chirurgicko-

traumatologické  oddelenie - operačný  sál  vrátane: 

- dopravy  na  miesto  dodania 

- inštalácie  na  pracovisku  verejného  obstarávateľa 

- zaškolenia  obsluhy  na  pracovisku  verejného  obstarávateľa  v  trvaní  min.  2  hodiny 

- záručného  servisu 

Klasifikácia:  Spoločný  slovník  obstarávania  ( CPV ):   

                       Hlavný  predmet:  33162100-4, 

                       Doplňujúce  predmety:  60000000-8,  50421000-2,  80000000-4 
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Technické  požiadavky  na  predmet  zákazky 
 

Predmetom  výberu  je  modulárny  elektrický  systém  určený  na  ortopedické  a  

traumatologické  výkony  ako  osteosyntéza,  osteotómie,  artroskopie  a  tiež  výmena kĺbov.   

Zložený  minimálne  z  3  častí  –  rukoväť,  príslušenstvo  a  baterky.  Bezúdržbový  systém 

umožňujúci  recipročné  pílenie  a  vŕtanie.  Autodetekcia  rýchlosti  podľa  typu  adaptéra. 

Kanylácia:  min.  4,1 mm.  

Batéria  bez  pamäťového  efektu,  možnosť  rýchlonabíjania  do  1  hod. 

Motorová  jednotka / ovládacia  rukoväť : 

Rýchlosť:  min.  13 000  ot./min. 

Krútiaci  moment:  max,  10 Ncm 

Kapacita  motora:  min.  150 W 

Hmotnosť:  max.  1 000 g 

Nabíjacia  batéria : 

Typ:  Li-lon 

Nominálne  napätie:  min.  19,8 V 

Nominálna  kapacita:  min.  2,2 Ah 

Hmotnosť:  max.  250 g 

Nabíjacia  stanica: 

Nominálne  napätie:   100 - 240 V 

Frekvencia:  50 - 60 Hz 

Prúd:  0,1 – 1,6 A 

Výkon:  min,  65 W 

Adaptér  na  vrták: 

Frekvencia:  0 – 950  ot./min.,  vrták:  0,6 - 7,4 mm 

Adaptér  na  vŕtací  drôt : 

Frekvencia:  0 – 950  ot./min.,  priemer:  1,6 – 4,0 mm  

 

Iné  doplňujúce  požiadavky 

- návod  na  obsluhu  v  slovenskom  alebo  českom  jazyku 

- záručný  list 

- 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   

 podľa  požiadaviek  výrobcu - 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 

-      protokol  o  inštalácii  a  odovzdaní  predmetu  zákazky  a  zaškolení  obsluhy 

-     fotokópia  platného  certifikátu  výrobku  alebo  vyhlásenia  o zhode   

-     fotografie,  prospekt  predmetu  obstarávania  s  popisom  technických  parametrov  

       v  slovenskom  alebo  českom  jazyku 

-     návrh  kúpnej  zmluvy  na  predmet  obstarávania  ( v  dvoch  originálnych   

      vyhotoveniach )  podpísaný  zástupcom  uchádzača  oprávneným  konať  v  mene   

      uchádzača  v  obchodných  vzťahoch   

 



VO / Z§9 – TB / 4 / 11-2014 

3 / 4 

 

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  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:  clo,  dovoznú  prirážku,  predmet  zákazky,  

jeho  dopravu  na  miesto  dodania, inštaláciu  na  prevádzke,  zaškolenie  obsluhy 

na  pracovisku  verejného  obstarávateľa  v  trvaní  min.  1  hodiny  a  záručný  servis. 

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

          Ak  je  uchádzač  platcom  dane  z  pridanej  hodnoty,  navrhovanú  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  cenu  celkom.   

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

           

 

Platobné  podmienky 

Úhrada  za  predmet  zákazky  bude  zrealizovaná  po  protokolárnom  odovzdaní  predmetu  

zákazky  na  základe  faktúry  vystavenej  predávajúcim,  splatnej  min.  v  troch  rovnakých  

pravidelných  mesačných  splátkach  po  jej  vystavení – vždy  k  15.  dňu  mesiaca. 

 

 

Miesto  a  termín  dodania  predmetu  zákazky 

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

                             chirurgicko-traumatologické  oddelenie - operačný  sál 

Lehota  na  ukončenie  dodávky:  do  30  dní  od  zaslania  originálu  verejným  

obstarávateľom  podpísanej  kúpnej  zmluvy  na  predmet  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. 

 

 

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  06.  februára  2015  do  14:00  hod.  SEČ. 

          Ponuku  je  potrebné  doručiť  v  lehote  na  predkladanie  ponúk   

-  osobne  na  sekretariát  konateľa   
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-  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 

-  e-mailom  na  adresu,  ktorá  je  uvedená  v  časti  Identifikácia  verejného  obstarávateľa.    

   Pri  doručení  ponuky  e-mailom  verejný  obstarávateľ  požaduje  jej  potvrdenie    

   prostredníctvom  poštovej  zásielky  v lehote  do  troch  pracovných  dní,  inak  bude  táto   

   ponuka  vylúčená  z  procesu  vyhodnocovania  ponúk. 

          Ponuka  predložená  po  uplynutí  lehoty  na  predkladanie  ponúk  nebude  verejným  

obstarávateľom  zaradená  do  vyhodnocovania.  Predložené  ponuky  sa  uchádzačom  

nevracajú.  Zostávajú  u  verejného  obstarávateľa  ako  súčasť  dokumentácie  vyhláseného  

verejného  obstarávania. 

          Každá  predložená  ponuka  musí  byť  podpísaná  osobou  oprávnenou  konať 

za  uchádzača  v  záväzkových  vzťahoch. 

          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,    

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. 

Úspešnému  uchádzačovi  bude  zaslané  jedno  originálne  vyhotovenie  kúpnej  zmluvy 

na  predmet  zákazky  podpísané  verejným  obstarávateľom. 

 

 

 

 

V  Snine,  28.  januára  2014 

 

 

 

       MUDr.  KULAN  Andrej 

       konateľ  spoločnosti 


