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24.06.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Ultrazvukový prístroj na operačnú sálu (opakovaná zákazka)“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého
Dolný Kubín

Ulica:

Nemocničná 1944/10, 026 01, Dolný Kubín

IČO:

00634905

Kontaktná osoba: JUDr. Martin Hanuliak
E-mail:

hanuliak@donsp.sk

Tel.:

043/5801435

2. Opis predmetu zákazky
Predmet verejného obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka nového, nerepasovaného prístroja pre operačné sály DONsP Dolný Kubín, vrátane záruky na 24
mesiacov, doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na miesto dodania, uvedenie dodaného prístroja do prevádzky a prvé
zaškolenie obsluhy.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe s názvom: Opis predmetu zákazky - Technická špecifikácia. Špecifikácia obsahuje
minimálne technické požiadavky, ktoré uchádzač musí spĺňať. Uchádzačovi je umôžnené ponúknuť ultrazvukový prístroj poprípade aj s inými
funkciami, ktoré uvedie vo svojej cenovej ponuke.
Verejný obstarávateľ požaduje od víťazného uchádzača akceptovať podmienky dodania tovaru. Tovar bude dodaný do 60 kalendárnych dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy , do priestoru určeného kupujúcim.
Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.
Splatnosť faktúry bude 60 dní odo dňa jej doručenia.
Financovanie predmetu zákazky: Finančné prostriedky verejného obstarávateľa
Lehota viazanosti ponúk: do 31.07.2021
Etický kódex vo verejnom obstarávaní
Záujemca, uchádzač sa zaväzuje rešpektovať etický kódex https://www.uvo.gov.sk/etickykodexzaujemcu-uchadzaca-54b.html, ktorý je
zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Porušenie etického kódexu je závažným porušením profesijných povinností a bude
považované verejným obstarávateľom za pokus o neoprávnene ovplyvnenie postupu verejného obstarávania. Za takéto konanie bude uchádzač alebo
záujemca z verejného obstarávania vylúčený v súlade s § 32 ods. 1 písm. h) a § 40 ods. 6 písm. d) ZVO.

Typ zákazky: Tovary

Typ zákazky: Tovary
CPV:

33112000-8 Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia

3. Podmienky účasti:
A. Osobné postavenie
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby zodpovedajúce
predmetu zákazky (výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu
požadovaného dokladu.
2. § 32 ods. 1 písm. f) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené sa deklaruje čestným vyhlásením zo strany uchádzača a
overuje sa prostredníctvom Registra osôb so zákazom: https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom490.html
B. Technická a odborná spôsobilosť
1. § 34 ods. 1 písm. m) Uchádzač musí preukázať splnenie technickej a odbornej spôsobilosti - Verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač predložil opis ponúkaného tovaru (technické listy s fotografiami ponúkaného tovaru), ktorý jednoznačne preukáže splnenie
požadovaných technických parametrov uvedených v technickej špecifikácii. V opise ponúkaného tovaru k názvu tovaru uchádzač uvedie
obchodné označenie ponúkaného tovaru, technické parametre a vlastnosti. Ďalej uchádzač predloží certifikáty alebo potvrdenia s jasne
identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality
alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu - viď obsah ponuky.
Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy,
preto nepripúšťa preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní.
Podľa § 114 ods. 1 hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky
podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil.
V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný
originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ezakazky.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požiadavky na predmet zákazky sú definované v opise predmetu zákazky a v návrhu kúpnej zmluvy.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 28 050 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 01.07.2021 , 11:30 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Ultrazvukový prístroj na
operačnú sálu (opakovaná zákazka)“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte
Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola

vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania tovaru
Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

12. Obsah ponuky
1. Návrh kúpnej zmluvy - vyplniť a vložiť do systému
2. Opis predmetu zákazky - Technická špecifikácia - vyplniť, podpísať a vložiť do systému.
3. "Krycí list ponuky" - vyplniť, podpísať a vložiť o systému.
4. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní - vyplniť, podpísať a vložiť do systému
5. Čestné vyhlásenie uchádzača – konflikt záujmov - vyplniť, podpísať a vložiť do systému
6. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby – u právnických osôb (výpis z
obchodného registra), u fyzických osôb (výpis zo živnostenského registra)
7. Prospektový materiál ponúkaného prístroja s popisom technických vlastností prístroja, tak aby na ich základe mohol kupujúci
posúdiť splnenie všetkých technických vlastností prístroja.
8. CE certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody
výrobkov s technickými špecifikáciami zariadenia (úradne preložený do slovenského jazyka).
9. Cenová ponuka "Ultrazvukový prístroj na operačnú sálu" - vlastný návrh ponuky - bude súčasťou kúpnej zmluvy ako príloha č. 2.

13. Doplňujúce informácie
1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom.
2. V súvislosti so zadávaním zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého
uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač je dotknutou osobou, t.j. osobou, o ktorej sú spracúvané
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej
vyhodnotenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Práva dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v
§ 59 - § 66 zákona o ochrane osobných údajov a v Nariadení EU čl. 12 – čl. 18.
3. Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok, že splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za
predmet zákazky. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie
kúpnej zmluvy - podľa zákona o verejnom obstarávaní.
4. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením kúpnej zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť
kúpnu zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:
- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky obstarávateľa,
- predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným obstarávateľom na tento účel a
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená.
6. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
S pozdravom
JUDr. Martin Hanuliak

JUDr. Martin Hanuliak
043/5801435
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Prílohy:
Opis predmetu zákazky - Technická špecifikácia
Krycí list ponuky
Návrh kúpnej zmluvy
Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov
Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo VO

