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

Č.s.:

/2019

Trstená 22.05.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom zásobníkovej
stanice - 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:

Mgr. Alena Bačová

E-mail:

bacova.alena@nsptrstena.sk

Tel.:

043/5307 364

2. Opis predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje prenajať zásobovacie zariadenie – zásobník na kvapalný
medicinálny kyslík s telemetriou (diaľkovým snímaním stavu kvapaliny v nádrži) s minimálnym
objemom 6 000 litrov s dodaním a inštaláciou na existujúce rozvody.
Medicinálny kvapalný kyslík
liter
86000
Prenájom zásobovacieho zariadenia o objeme
minimálne 6000 litrov

mesiacov

36

ADR poplatok

ks

18

Cestný poplatok

ks

18

Typ zákazky:
CPV:

24111900-4 Kyslík
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Podmienky účasti
1. 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. Požadujem vyplniť
prílohu Čestného prehlásenia a vložiť ako prílohu. 2. Uchádzač predloží v elektronickej forme
naskenovaný originál Rozhodnutie alebo povolenie MZ SR na zaobchádzanie s liekmi na
veľkodistribúciu medicinálnych plynov. 3. Uchádzač predloží v elektronickej forme naskenovaný
originál doklad ŠUKL o registrácii humánneho lieku kyslík medicinálny kvapalný. 4. Uchádzač predloží
technický opis ponúkaného zásobovacieho zariadenia, s uvedením obchodného názvu, resp. typového
označenia a údajmi deklarujúcimi technicko-medicínske parametre ponúkaného zariadenia. 5.
Uchádzač splní podmienky účasti a dodrží špecifikáciu predmetu zákazky. 6. Vyhradzujem si právo
neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ak výsledná suma VO bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje prenajať zásobovacie zariadenie – zásobník na kvapalný medicinálny
kyslík s telemetriou (diaľkovým snímaním stavu kvapaliny v nádrži) s minimálnym objemom 6 000
litrov s dodaním a inštaláciou na existujúce rozvody. Vyhradzujem si právo neuzatvoriť zmluvu s
úspešným uchádzačom ak výsledná suma VO bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa akceptovať podmienky priebežného dodávania tovaru
počas obdobia plnenia zmluvy podľa potrieb zariadenia, na základe priebežnej čiastkovej
objednávky, zadanej telefonicky, e-mailom, alebo osobne obchodnému zástupcovi dodávateľa.
Vrátane dopravy na miesto plnenia. Verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa akceptovať
podmienky priebežného dodávania tovaru počas obdobia plnenia zmluvy podľa potrieb zariadenia,
na základe priebežnej čiastkovej objednávky, zadanej telefonicky, e-mailom, alebo osobne
obchodnému zástupcovi dodávateľa. Vyžaduje sa dodávka predmetu kúpy do dvoch dní/48 hodín/
od doručenia objednávky (emailom alebo telefonickej). Počas trvania zmluvy zabezpečiť opravu
zásobníka do 24 hodín od nahlásenia jeho poruchy, resp. zabezpečiť do 24 hodín náhradné
zásobovanie. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia. Nájomné je splatné mesačne
pozadu na základe faktúry, ktorú vystaví prenajímateľ nájomcovi po uplynutí každého kalendárneho
mesiaca. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru a
súvisiacich služieb podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,025 % z kúpnej ceny tovaru/služieb, s dodaním ktorého sa predávajúci omeškal, a to za
každý deň omeškania. Dodávka medicinálneho kvapalného kyslíka bude prebiehať priebežne na
základe viacerých objednávok cca 5000 litrov jedna dodávka. Vrátane bezplatnej inštalácie
zásobovacieho zariadenia na existujúce rozvody v mieste plnenia zmluvy. Vrátane odborného
zaškolenia personálu určeného verejným obstarávateľom. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho. Po
splnení podmienok účasti budú uchádzači vyzvaní k elektronickej aukcii. Po skončení nájmu je
prenajímateľ povinný prísť prevziať predmet nájmu na miesto inštalácie a na svoje náklady
demontovať (odinštalovať) a odviezť. Demontáž predmetu nájmu vykonáva výlučne prenajímateľ v
primeranej lehote ktorú určí verejný obstarávateľ po skončení tejto zmluvy. Prenajímateľ je povinný
zabezpečiť poistenie predmetu nájmu na svoje náklady. Zmluvné strany vyhlasujú, že pohľadávky,
ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Uchádzač predloží návrh Rámcovej zmluvy, kde prílohu

bude tvoriť rozpis položiek zo Špecifikácie spolu s jednotkovými cenami. Uchádzači po splnení
podmienok účasti budú vyzvaní k elektronickej aukcii.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 49 780 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Linde Gas k.s.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Juraj Jánošík
juraj.janosik@sk.linde-gas.com
Linde Gas k.s.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Juraj Jánošík
juraj.janosik@linde.com
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava
Ivan Londarev
ivan.londarev@messergroup.com
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava
Ivan Londarev
ivan.londarev@messer.sk
SIAD Slovakia spol. s r.o.
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
Ján Macek
jan_macek@praxair.com
SIAD Slovakia spol. s r.o.
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
Ján Macek
jan_macek@siad.eu

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Linde Gas k.s.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Juraj Jánošík
juraj.janosik@linde.com
Messer Tatragas, spol. s r.o.

Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava
Ivan Londarev
ivan.londarev@messergroup.com
SIAD Slovakia spol. s r.o.
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
Ján Macek
jan_macek@siad.eu

8. Úspešný uchádzač
SIAD Slovakia spol. s r.o.
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
Ján Macek
jan_macek@siad.eu
Výherná cena 58 325,- € s DPH

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Mgr. Alena Bačová, 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.

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

