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

Č.s.:

/2019

Trstená 09.05.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Sterilizátor s vyvíjačom pary - 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:

Ing. Miroslav Kastelovič

E-mail:

kastelovic.miroslav@nsptrstena.sk

Tel.:

0917672799

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup prístroja, ktorý sa používa na sterilizáciu nástrojov na chirurgických operačných sálach.

Typ zákazky: Tovary
CPV:

33191100-6 Sterilizátory

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. Požiadavky na predmet zákazky
Technická špecifikácia prístroja - 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 -

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

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
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
Zuzana Tomašovičová
bmt@isternet.sk
Fénix Bratislava, spol. s r.o.
Jána Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové
Marián Boor
fenix@fenixgroup.sk
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
BMT, s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany
Zuzana Tomašovičová
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: 56 400 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Vylúčený uchádzač
Na základe nesplnenia všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných
podkladoch bola vylúčená ponuka uchádzača
K&M MEDIA s.r.o.
94, 023 13 Čierne
Roman Kráľ
info@kmmedical.sk

9. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky a splnenia všetkých požadovaných podmienok
bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
BMT, s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany
Zuzana Tomašovičová
bmt@isternet.sk
Cenová ponuka: 70 617,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Miroslav Kastelovič, 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.

Ing. Miroslav Kastelovič
0917672799
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

