VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY s názvom:
„1. Nákup OOPP“
v rámci zriadeného DNS s názvom
„Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota a
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom“.
(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie:
Svet zdravia, a.s., Digital park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Pre nemocnicu:



Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota



Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom



Nemocnica s poliklinikou Banská Štiavnica

IČO:
35 960 884
Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Kupcová
Tel. kontakt:
+421 910 386 544
Komunikačné rozhranie:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12655/summary
Telefónny kontakt slúži len na kontaktovanie v prípade neočakávaného a preukázateľného výpadku
systému Josephine.
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je nákup a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú ochranné, zdravotnícke
pomôcky pre zdravotníkov zabezpečujúcich zdravotnú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID 19 alebo suspektných na toto ochorenie.
Zakúpené ochranné pomôcky slúžia na ochranu personálu a na zabránenie šírenia chorôb a nákazy medzi
zamestnancami nemocnice. Predmetom tejto zákazky je nákup rukavice nitrilové. Podrobný opis
položky ako aj požadované množstvá sú uvedené v opise predmetu zákazky tvoriaceho prílohu tejto
výzvy.
Ponúkané tovary musia spĺňať technickú špecifikáciu, uvedenú v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ
umožňuje v prípade, ak súhrn niektorých z požadovaných technických parametrov alebo rozpätie
technických parametrov identifikuje výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzačovi predložiť v ponuke
ekvivalent pod podmienkou, že také tovary bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú tovary určené. Dôkazné bremeno
identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky
je na strane uchádzača.
Pri navrhovaní ekvivalentných tovarov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej
musí zohľadniť pôvodný verejným obstarávateľom požadovaný účel a plnú funkčnosť.

Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný
obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného
obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym
nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.
Predpokladaná hodnota tejto zákazky je 23 848,00 EUR bez DPH.
3.

Miesto a termín dodania zákazky:

3.1. Miesto dodania:
Pre nemocnicu:

Rukavice nitrilové
Názov požadovaného
tovaru
Nitrilové rukavice
veľkosť S
Nitrilové rukavice
veľkosť M
Nitrilové rukavice
veľkosť L
Nitrilové rukavice
veľkosť XL

□
□
□

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Nemocnica s poliklinikou Banská Štiavnica
Všeobecná nemocnica
Rimavská Sobota,
Šrobárova 1, 979 12
Rimavská Sobota

Všeobecná nemocnica
Žiar nad Hronom
Sládkovičova 11, 965 37
Žiar nad Hronom

Všeobecná nemocnica
Žiar nad Hronom,
Prevádzka Banská
Štiavnica, Bratská 17,
969 01 Banská Štiavnica

MJ

Požadované
množstvo MJ

Požadované
množstvo MJ

Požadované
množstvo MJ

ks

25 000

0

0

ks

45 000

40 000

7 500

ks

45 000

40 000

7 500

ks

4 600

1 000

1 200

3.2. Obhliadka: Nie je potrebná.
3.3. Termín dodania: do 5 pracovných dní od doručenia objednávky, pričom za doručenie
objednávky sa považuje deň jej doručenia bez ohľadu na čas doručenia.
3.4. Dĺžka trvania kontraktu je uvedená v objednávke.
4.

Požiadavky na obsah ponuky:
a. Titulný list
- s uvedením mena a priezviska kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa,
obchodné meno uchádzača a označenie súťaže,
b. Čestné prehlásenie o súhlase so zmluvnými/obchodnými podmienkami podpísané
štatutárnym zástupcom,
- prehlásenie môže byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom osôb
konajúcich v mene uchádzača alebo môže byť podpísané listinne a v ponuke bude
predložené ako naskenovaný dokument (napr. vo formáte pdf.),
- uchádzač nie je oprávnený meniť ustanovenia zmluvných/obchodných podmienok.
c. Vyplnená a podpísaná súhrnná cenová ponuka

d. Vyplnený záväzný cenový návrh na plnenie v systéme Josephine
e. Fotokópia Produktového listu / Manuálu resp. fotokópiu iných informačných materiálov k
ponúkaným výrobkom preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v
Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky tejto výzvy.
f. Vyhlásenie o zhode vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti
posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je
akreditovaný podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 25/2018 Z.z. ) vo vzťahu ku
všetkým ponúkaným produktom.
g. V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali aj iné osoby ako sú zamestnanci uchádzača
(napr. externí poradcovia zodpovedajúci za súlad ponuky s všetkými požiadavkami alebo
rôzni experti nevyhnutní pre nacenenie predmetu zákazky), uchádzač je povinný v ponuke
identifikovať tieto osoby (zákonná povinnosť podľa § 49 ods. 5 ZVO). Verejný obstarávateľ
pre takýto prípad pripravil vzorový dokument, ktorý je prílohou týchto súťažných
podkladov. V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali len zamestnanci uchádzača, takýto
dokument / informácia sa nepredkladá.
5.

Podmienky na predkladanie cenových ponúk:
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe
v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.
Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/
Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov
a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
UPOZORNENIE: Prosíme uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní a skontrolovali
si, či ponuku vkladajú skutočne k príslušnej výzve prostredníctvom sw. Josephine. V prípade, ak
uchádzač nepredloží ponuku do príslušného programového rozhrania danej zákazky, verejný
obstarávateľ nebude prihliadať na takto predloženú ponuku.
5.1. Lehota na predkladanie ponúk: do 08.06.2021 do 08:00 hod. V prípade predĺženia lehoty
na predkladanie ponúk bude aktualizovaná lehota uvedená v karte danej zákazky v systéme
Josephine.

6.

Spôsob stanovenia ceny:
6.1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v
eurách.
6.2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov.
6.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).
6.4. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
6.5. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa
nezvýši.
6.6. V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v
oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené v súlade s aktuálne platným právnym
poriadkom Slovenskej republiky.

7.

Kritérium na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena bez DPH za predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk tak, že ponuky, ktoré spĺňali požiadavky na predmet
zákazky zoradí podľa stanoveného kritériá od najnižšej po najvyššiu. Úspešnou ponukou sa stáva ponuka
spĺňajúca požiadavky na predmet zákazky s najnižšou cenou.

8.

Zábezpeka ponúk:
Nepožaduje sa.

9.

Ďalšie informácie:
9.1.

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk sa nebude
prihliadať.

9.2.

Informatívny odkaz na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým verejný
obstarávateľ vytvoril dynamický nákupný systém a v ktorom sú uvedené podmienky účasti na
zaradenie do DNS:
- https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154129-2021:TEXT:SK:HTML&src=0

10. Zoznam príloh k súťažným podkladom:
- Príloha č. 1: Všeobecné obchodné podmienky
- Príloha č. 2: Súťažné podklady k výzve
- Príloha č. 3: Vzor prehlásenia o súhlase so všeobecno-obchodnými podmienkami
Za Vami predloženú cenovú ponuku a záujem dodávať požadované tovary za férových podmienok Vám
vopred ďakujeme.
S úctou

MUDr. Radoslav Čuha MBA, MPH

Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH

predseda predstavenstva

podpredseda predstavenstva

