Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru
549/16,02801 , Trstená, IČO: 00634891

Č.s.:

/2019

Trstená 01.03.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Sterilizátor - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Ulica:

Mieru 549/16,02801 , Trstená

IČO:

00634891

Kontaktná
osoba:

Ivan Božík

E-mail:

bozik.ivan@nsptrstena.sk

Tel.:

0435307373

2. Opis predmetu zákazky
Zabezpečenie sterilizátora s vyvíjačom pary s možnosťou kombinovaného spôsobu napájania pary
bližšie špecifikovaný v prílohe súťažné podklady
Typ zákazky: Tovary
CPV:

33191100-6 Sterilizátory

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
Dôležitá kompatibilita so zariadením na operačných sálach

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 58 848 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Adam Chabada
Trnové, Šenkárovská 589/52, 01001 Žilina
Adam Chabada
adam.chabada5@gmail.com
ALTENER s.r.o.
Palárikova 17, 811 04 Bratislava
Gabriel Michel
michel@altener.sk
BMT, s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany
Eva Halásová
bmt@isternet.sk
Fénix Bratislava, spol. s r.o.
Jána Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové
Marián Boor
fenix@fenixgroup.sk
Johnson & Johnson s.r.o.
Plynárenská 7/B, 824 78 Bratislava
Martina Juskova
obstaravanie@its.jnj.com
K&M MEDIA s.r.o.
94, 023 13 Čierne
Roman Kráľ
info@kmmedical.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
ALTENER s.r.o.
Palárikova 17, 811 04 Bratislava
Gabriel Michel
michel@altener.sk
Cenová ponuka: 64 462 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti ale vložená cenová ponuka je cena bez DPH
BMT, s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany
Eva Halásová
bmt@isternet.sk

Cenová ponuka: 70 617,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Fénix Bratislava, spol. s r.o.
Jána Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové
Marián Boor
fenix@fenixgroup.sk
Cenová ponuka: 84 204 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
K&M MEDIA s.r.o.
94, 023 13 Čierne
Roman Kráľ
info@kmmedical.sk
Cenová ponuka: 54 000 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti, ale po predložení požadovaných dokumentov v
zmysle súťažných podkladov nespĺňa:
podrobný technický opis ponúkaného zariadenia nieje v slovenskom jazyku
z podrobného technického opisu nemožno posúdiť technicko - medicínske vlastnosti,
parametre a hodnoty nakoľko nie su uvedené
osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov nemá potvrdenú odbornú aktualizačnú
prípravu ani zdravotnú spôsobilosť
nepredložil hodnoverný doklad o pridelení ŠUKL kódu - výstup z databázy registrovaných /
evidovaných zdravotníckych pomôcok
nepredložil hodnoverný doklad o overení odbornej spôsobilosti zákona č.124/2006 § 16

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritérií, požadovanej špecifikácie a dokumentov v zmysle súťažných podkladov za
predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
BMT, s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany
Eva Halásová
bmt@isternet.sk
Cenová ponuka: 70 617,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti aj požadované kritéria v zmysle súťažných podkladov.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ivan Božík, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne
aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ
členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne

nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ivan Božík
0435307373
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

