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V Ý Z V A  
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

na dodanie tovaru a súvisiacich služieb  
„Parný sterilizátor“. 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 
 Sídlo:             Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica 
 V zastúpení:             MUDr. Ján Nosko, riaditeľ – štatutárny orgán 
 IČO:              379 579 37 
 DIČ:             2021928150 
 IČ DPH:             nie je platiteľ DPH 
          Bankové spojenie:            Štátna pokladnica, Bratislava 
           Číslo účtu:             7000280745/8180 
 Tel.:    048 / 4726501 
 Fax:    048 / 4726549 
 E-mail:   dfn@dfnbb.sk  

stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase: 
od 9:00 hod. do 14:00 hod. 

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č 25/2006 Z.z. 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:  

JUDr. Zuzana Rosinská 
telefón 048 / 47265 00 
fax 048 / 47265 49 
e-mail zrosinska@dfnbb.sk 

2.  Typ zmluvy: Kúpna zmluva.  
 
 
3. Názov a opis tovaru  

 
Názov:  Parný sterilizátor 
 
Slovník spoločného obstarávania (CPV):  

 
Hlavný slovník: 33191100-6 sterilizátory  

      
Doplnkový slovník: ------------------------- 

         
doplňujúce predmety: 504 00 000-9 opravy a údržba lekárskych prístrojov 

                                             514 10 000-9  inštalácia lekárskych zariadení 
                                             601 00 000-9  dovoz na miesto určenia     
                                             805 10 000-2  služby týkajúce sa odborných školení            
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Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávky 1 ks parný sterilizátor s prísl., vrátane dodávky na 
miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu do obsluhy. 
Presné vymedzenie predmetu zákazky obsahujú súťažné podklady. 
 

 Množstvo:  
1 ks parný sterilizátor s príslušenstvom :  

• Transportný vozík 2 ks 
• Zavážací vozík 1 ks 
• Úpravovňa vody - reverzná osmóza 1ks 

 
4.  Miesto dodania:  Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, 
    Pracovisko centrálnej sterilizácie  
    Nám. L. Svobodu 4 
    974 09  Banská Bystrica 
 
5.  Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky. 
 
6.  Variantné riešenie:  Neumožňuje sa. 
  
7.  Termín dodania:   do 30.11.2010  
 
8.  Poskytovanie súťažných podkladov (netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné 

podklady zaslané spolu s výzvou):  
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adrese: 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 
09  Banská Bystrica; JUDr. Zuzana Rosinská, mobil: 0915-838-407, fax.: 048-
4726549, tel.: 048- 4726500, e-mail: zrosinska@dfnbb.sk, I. posch., miestnosť č. 
128. 
 
Súťažné podklady sa budú vydávať: 
V pracovných dňoch od 07.10.2010 do 18.10.2010. 
V pracovnom čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
Spôsob prevzatia: Osobné prevzatie alebo zaslanie poštou. 
 

9.  Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa. 
 
10. Lehota na predloženie ponúk: 02.11.2010 do 12.00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Adresa verejného obstarávateľa 
uvedená v bode 1 a 8. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku 
do podateľne a to v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 14.00 hod. 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
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11.  Otváranie ponúk: 03.11.2010 o 13.00 hod. 
  Miesto otvárania obálok s ponukami : 
  Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica,  

Nám. L. Svobody 4 
974 01  Banská Bystrica 
Miestnosť : č. 149, I. posch., riaditeľstvo 

 
12.  Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. 

Kupujúci uhradí predmet kúpy predávajúcemu po jeho prevzatí na základe faktúry. 
Prílohou faktúry bude dodací list a preberací protokol. Úhrada faktúry sa bude 
realizovať v zmysle kúpnej zmluvy. Platobné podmienky týkajúce sa predmetu 
zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch. 

 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a  sponzorských 
prostriedkov. 

 
13.  Podmienky účasti uchádzačov:  

a) podmienky osobného postavenia v zmysle § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), 

b) podmienky finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 27 ZVO, 
c) technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ZVO. 

 
Podmienky účasti uchádzačov sú podrobne vymedzené v súťažných 
podkladoch. 

 
14.  Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Celková cena za požadovaný predmet zákazky v euro s DPH. 
 
15.  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2010. 
 
16.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 
Obmedzenie počtu uchádzačov:  nie 

 
Podmienky súťaže: Ponuka uchádzača bude zo súťaže vylúčená v prípade, že 
navrhovaná cena bude vyššia ako je stanovený finančný limit pre podprahovú 
zákazku § 4 ods. 4 písm. a) ZVO. 
V prípade, ak ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, vyhradzuje si 
verejný obstarávateľ právo označiť ponuky za neprijateľné a v prípade, ak ani jedna 
z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť súťaž na základe § 46 ods. 1 
písm. c) ZVO. 
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Dôvody na zrušenie súťaže:  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z uvedeného 
dôvodu: 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
(nepridelenie alebo nedostatok finančných prostriedkov).  

 
 

 
V Banskej Bystrici, dňa 07.10.2010 
 
 
      ………………………… 

JUDr. Zuzana Rosinská 
reg.č.: T0342-544-2005 
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