UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

V E R E J N Á S Ú Ť A Ž – ZÁKAZKA – Zmluva s finančným plnením

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Predmet zákazky:

LAPAROSKOPY
[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
(podľa § 66. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(TOVARY)

VEREJNÁ SÚŤAŽ

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

B. Opis predmetu zákazky

V Bratislave január 2018
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B. Opis predmetu zákazky
I.

PREDMET ZÁKAZKY
Názov:
Laparoskopy
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú endoskopické prístroje (laparoskopické zostavy) pre vykonávanie
miniinvazívnych laparoskopických a hysteroskopických zákrokov na operačných sálach,
na urológii, gynekológii a hrudníkovej chirurgii, v závislosti od vyžadovaných medicínskotechnických parametrov, vyhotovenia a výbavy :
- Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením, s príslušenstvom, pre gynekológiu,
- Endoskopická laparoskopická veža pre gynekológiu a
- Endoskopická laparoskopická zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu.
Tovar, ktorý je predmetom zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný,
spĺňajúci požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste
plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie
odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych
náhradných dielcov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto
súťažných podkladov.
Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 294.246,00 EUR bez DPH, pri celkovom
vyžadovanom množstve 3 ks (kumulatívne za všetky 3 zostavy).
Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
Hlavný predmet
33164000-7
Laparoskopické prístroje
60000000-8
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti v závislosti od určenia, vyžadovaných
medicínsko-technických parametrov, vyhotovenia a výbavy.
Časti rozdeleného predmetu zákazky:
Časť I. Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením, s príslušenstvom, pre
gynekológiu.
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 118.916,00 EUR bez DPH,
v počte 1 ks (zostava).
Časť II. Endoskopická laparoskopická veža pre gynekológiu.
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 84.286,00 EUR bez DPH,
v počte 1 ks (zostava).
Časť III. Endoskopická laparoskopická zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu.
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 91.044,00 EUR bez DPH,
v počte 1 ks (zostava).
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