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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Sterilizačné vrecká, rolky, papier krepový a pásky“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Ulica:

Mieru 549/16, 02801, Trstená

IČO:

00634891

Kontaktná
osoba:
E-mail:

bacova.alena@nsptrstena.sk

Tel.:

043/5307 364

2. Opis predmetu zákazky
Sterilizačné obaly - Kombinovaný obal - Rolky Papier - papier pre zdravotnícke účely vyrobený podľa
EN 868-3:1 999 - gramáž min 70g/m2 (5%) Fólia - min. 9 vrstvová kombinácia
polyester/polypropylén (BoPET) veľkosť pór 12/40 m (medzi vrstvy sa neráta spojovací materiál
jednotlivých fólií) - hrúbka min. 52m (10%), gramáž min. 52g (10%) Indikátor - procesový indikátor
I. triedy pre STEM, FORM (STN EN ISO 11 140-1) - umiestnenie vo zvare mimo aktívneho poľa,
plocha indikátora min. 10mm2. Súlad s normami ISO 11 607-1:2 006, ISO 11 607-2:2 006, Súlad s
EN 868-5:1 999 - papier a fólia vyrobené jedným výrobcom. Zvar tri línie o celkovej šírke min. 6mm.
Označenie smeru otvárania - otváranie peel efekt, číslo šarže obalu súčasťou každého balenia. Bez
tolerancie.
Papierové vrecká - bielený papier pre zdravotnícke účely vyrobený podľa EN 868-4:1 999 - v súlade s
normami: EN 868-4:1 999, ISO 11 607-1:2 006, ISO 11 607-2:2 006. Hmotnosť papiera na jednotku
plochy 60g/m2 - teplotné lepidlo odolné proti vode so šírkou zlepu nim. 1cm (norma FDA) - indikátor

plochy 60g/m2 - teplotné lepidlo odolné proti vode so šírkou zlepu nim. 1cm (norma FDA) - indikátor
procesu I triedy pre STEM sterilizačný proces s popisom zmeny farby - zvarovacia vrstva zataviteľná
pri 170°C (kompatibilita so zváračkami kombinovaných obalov) - označenie výrobnej šarže a
označenie veľkosti na každom vrecku.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

33198200-6 Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny

3. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží v elektronickej forme naskenovaný originál, alebo úradne overenú kópiu (PDF
formát) dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa § 32 ods.1 písm. e) v zmysle ods. 2 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 alebo môže nahradiť požadovaný doklad - predložením
registračného čísla pod ktorým je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Žiadam o dodržanie "Opisu predmetu zákazky"

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 10 695.55 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 11.02.2019 , 10:35 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Sterilizačné vrecká, rolky, papier krepový a pásky“. Dokumenty k ponuke vložte do systému
v záložke Odoslanie ponuky. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre
odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok

uvedených v tejto výzve.

10. Miesto dodania tovaru
HNsP Trstená

11. Obsah ponuky
12. Doplnujuce informacie
Špecifikáciu uvedenú v tabuľke prosím vyplniť podľa druhu a priložiť ako súčasť cenovej ponuky
(vložiť ako samostatnú prílohu). Súťažiť sa bude v celkovej cene zákazky, ale je potrebné vyplnenú
tabuľku priložiť s jednotlivými cenami položiek. Súťaž bude prebiehať bez elektronickej aukcie
Úspešný uchádzač predloží podpísanú Rámcovú zmluvu spolu s vyplnenou prílohou Špecifikácia do 5
kalendárnych dní od ukončenia súťaže.

S pozdravom
Mgr. Alena Bačová
043/5307 364
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Vedúca OPAČ

