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

Č.s.:

/2019

Trstená 04.12.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Polohovateľné postele s matracom - 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.:

0435307401

2. Opis predmetu zákazky
Požadujeme zabezpečiť a dodať polohovateľné postele s matracom v počte 6 ks pre ORL stacionár a JZS v zmysle súťažných
podkladov a ostatných podmienok
Typ zákazky: Tovary
CPV:

33192100-3 Lôžka na zdravotnícke účely

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
Postele musia byť nové, nepoužívané, nerepasované a musia spĺňať požiadavky v zmysle súťažných podkladov

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 13 734 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Školská 428, 059 35 Batizovce
Ján Hudák
jan.hudak@arjo-humanic.sk
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Školská 428, 059 35 Batizovce
Martin Hudák
martin.hudak@arjo-humanic.sk

Artspect spol. s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
info@artspect.sk
Artspect spol. s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Jozef Šafr
safr@artspect.sk
ČECHOVO SK, s.r.o.
Uzovce 26, 082 66 Uzovce
Katarína Osifová
obchod@cechovo.sk
Meditech SK, s.r.o.
Okružná 152/50, 022 04 Čadca
Alojz Lajčák
meditech@meditech.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Školská 428, 059 35 Batizovce
Martin Hudák
martin.hudak@arjo-humanic.sk
Cenová ponuka: 16 423,2 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
ČECHOVO SK, s.r.o.
Uzovce 26, 082 66 Uzovce
Katarína Osifová
obchod@cechovo.sk
Cenová ponuka: 103 161,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Školská 428, 059 35 Batizovce
Martin Hudák
martin.hudak@arjo-humanic.sk
Cenová ponuka: 16 423.20 € s DPH za celý predmet zákazky

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
Ivan Božík , Miroslav Kastelovič

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.
Ja, Miroslav Kastelovič, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom

Ja, 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.

Ivan Božík,
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
0435307401
Miroslav Kastelovič,
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
0435307401

