HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ
Mieru 549/16, 028 01 Trstená

Súťažné podklady a ostatné podmienky
1.

Predmet zákazky
- Dodávka sterilizátora s vyvíjačom pary – kombinovaný spôsob napájania
- CPV 33191100-6

2.

Predpokladaná hodnota zákazky
- 58 848,- € bez DPH

3.

Podmienky účasti
- Uchádzač vloží ako prílohu do súťaže:
- Naskenovaný doklad o oprávnení dodávať tovar podľa § 32 ods.1 písm. e) v zmysle
ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015., uchádzač zapísaný
v zozname hospodárskych subjektov môže nahradiť požadovaný doklad predložením
registračného čísla pod ktorým je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
- Podľa § 32 ods. 1, písm. f) ZOVO doloženým čestným vyhlásením alebo odkazom na
zoznam hospodárskych subjektov vedenom UVO. (príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie)

4.

Zadávacie podmienky
- Uchádzač uvedie v systéme ebiz - eZakazky celkovú cenu za predmet zákazky v EUR
s DPH podľa požiadaviek elektronickej aplikácie www.ezakazky.sk

5.

Vysvetľovania a komunikácia
- Vysvetľovanie a komunikácia bude prebiehať elektronicky v komunikačnom rozhraní
v systéme eZakazky.sk

6.

Vyhodnotenie ponúk
- Vyhodnocovať sa bude na základe najnižšej ceny. Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude
najnižšia celková cena s DPH. S uchádzačom, ktorý skončí na 1. mieste v súťaži bude
v prípade splnenia požadovanej technickej špecifikácie a predloženia požadovaných
dokumentov, zahájené rokovanie o podpise kúpnej zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy je
uchádzačom k dispozícii v časti zákazky s názvom „Kúpna zmluva návrh“

7.

Technická špecifikácia prístroja
Sterilizátor parný s vyvíjačom pary s možnosťou kombinovaného spôsobu
napájania pary
-

Objem komory minimálne 450 litrov
Jednodverové prevedenie
Prevedenie FD – s vyvíjačom pary a s prevedením na kombinovaný spôsob napájania
Systém transportných a zavážacích vozíkov pre vkladanie materiálov
6 sterilizačných jednotiek
Predhrievací program

-

Maximálna spotreba na jeden sterilizačný cyklus
- para:
7-10 kg
- voda:
0,07-0,09 m3
- demi voda:
0,008-0,01 m3
- el. energia:
6-8 kWh
- napätie pripojovacie:
3P/N/PE 400 V, 50/60 Hz
- maximálny príkon: 45-50 kWh/65-80 A
Hlučnosť max. 80 dB
Frakčné vákuum pomocou výkonnej vodokružnej vývevy
Vákuový a Bowie-Dick test
Sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nerezovej ocele
Vonkajší kryt z nehrdzavejúcej ocele
Materiál komory: nehrdzavejúca oceľ DIN 1.4404 (AISI 316 L )
Automatické mikroprocesorové riadenie ( min. dva mikroprocesory so senzormi pre
nezávislé riadenie a vyhodnocovanie pracovných cyklov )
Kontrola jednotlivých sterilizačných fáz v priebehu celého cyklu
Dotykový display minimálne 8,4 “ zobrazujúci informácie pre obsluhu, teplotu, tlak,
fázy cyklov, chybové hlásenia ...
Regulácia tlaku pary pomocou snímačov nezávislých od atmosférického tlaku vzduchu
V základnom programovom vybavení minimálne 10 programov


-

K prístroju požadujeme:
transportný vozík
zavážací vozík
úpravovňu vody
návod na používanie v slovenskom prípadne českom jazyku
záručný list
preberací protokol
zápis zo zaškolenia personálu

-

-

8.

Ďalšie požadované doklady
Ako príloha budú do systému ebiz - eZakazky vložené nasledovné naskenované doklady:
a.) Oprávnenie na firmu:
- Oprávnenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 124/2006 §14 a §15 na:
- odborné skúšky a prehliadky vyhradených technických zariadení tlakových
- technické zariadenia tlakové skupiny Ab1, b2, Bb1, b2, f1
- oprava vyhradených technických zariadení elektrických
- oprava a údržba
- rekonštrukcia
- montáž
- Technické zariadenia elektrické do 1000 V
- Trieda objektov – A
b.) Oprávnenie na servisného technika:
- Doklad o overení odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 124/2006 §16 na
činnosť:
- Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení podľa
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §18
- V rozsahu tlakové zariadenia A – b1, b2
- V rozsahu tlakové zariadenia B – b1, b2 a f
- Certifikát o absolvovaní servisného školenia na ponúkaný prístroj od výrobcu
prístroja

c.) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky 508/2009 Z. z.
minimálne § 22
d.) Propagačný materiál ponúkaného zariadenia
e.) Vyplnená prílohu č. 1 - „priloha c. 1 - Specifikacia sterilizatora.xlsx“
f.) Platný certifikát k ponúkanému prístroju
g.) Vyhlásenie o zhode k ponúkanému prístroju (v slovenskom alebo českom jazyku, ak je
vydaný v inom jazyku – jeho overený preklad)
h.) Doklad o pridelení ŠUKL kódu - výstup z databázy registrovaných/evidovaných
zdravotníckych pomôcok

9.

10.

Osobitné požiadavky na plnenie
-

zariadenie musí byť dodané nové, nerepasované, doposiaľ nepoužité
splatnosť faktúry 60 dní od jej doručenia
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácia v mieste
plnenia a uvedenia zariadenia do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a
prevádzkyschopnosti, vrátane zaškolenia požadovaného počtu zamestnancov
objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu.

-

Nevloženie požadovaných dokladov bude verejný obstarávateľ považovať za
nesplnenie požiadaviek pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, pričom verejný obstarávateľ
nepodpíše s uchádzačom zmluvný vzťah a následne osloví ďalšieho uchádzača, ktorý
skončí na nasledujúcom mieste.

Ďalšie požiadavky na plnenie:
-

-

-

11.

nástup technika na servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy v pracovných dňoch. Ak
nedôjde k nástupu na opravu do 48 hodín môže Dodávateľ ponúknuť náhradné riešenie
po dohode s Objednávateľom. V prípade, že nedôjde k odstráneniu poruchy alebo k
prijatiu náhradného riešenia môže Objednávateľ žiadať pokutu do 0,05% z kúpnej ceny
za každých 24 hodín až do odstránenia poruchy.
Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch
stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ
vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu a bezplatné odstránenie všetkých
zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku
Súčasťou dodávky je aj zabezpečenie servisných činnosti počas záručnej doby
autorizovaným servisným strediskom a zaškoleným servisným technikom na daný typ
zariadenia, vrátane dodávky náhradných dielcov po dobu najmenej 10 rokov od
uvedenia prístroja do prevádzky.

V predloženej cenovej ponuke bude zahrnuté:
-

-

dodanie a doprava prístroja na miesto určenia
inštalácia zariadenia, na všetky potrebné siete HNsP Trstená (budú špecifikované podľa
aktuálnych požiadaviek pri dodávke prístroja), preskúšanie funkčnosti a
prevádzkoschopnosti
zaškolenie personálu (personál určí primár. oddelenia) v nevyhnutnom rozsahu

-

12.

záručná doba – 24 mesiacov odo dňa inštalácie
bezplatný záručný servis – 24 mesiacov
BTK – (bežné technické kontroly) podľa odporúčania výrobcu - výkon a materiál
počas záručnej doby v cene prístroja

Termín plnenia
Vzhľadom na havarijný stav súčasného zariadenia, termín dodania predmetu zákazky: do
3 týždňov od nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
Pred dodaním je potrebné kontaktovať objednávateľa najmenej tri dni vopred pre
zabezpečenie procesu preberania.

13.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy
Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača súťaže, ktorý skončil na 1. mieste v súťaži
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy za podmienky, že splnil špecifikáciu požadovaného prístroja
a všetky požiadavky a podmienky súťaže. V prípade, že uchádzač, ktorý skončil na 1.
mieste nesplnil požadovanú špecifikáciu prístroja a všetky požiadavky a podmienky
súťaže, alebo nedôjde k podpisu kúpnej zmluvy do 10 pracovných dní z jeho strany odo
dňa uplynutia lehoty, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, môže verejný
obstarávateľ osloviť na rokovanie o podpise kúpnej zmluvy uchádzačov, ktorý skončili v
súťaži ako ďalší v poradí a splnia požadovanú špecifikáciu prístroja a podmienky a
požiadavky súťaže.

V Trstenej 28.9.2019

