
Názov verejného obstarávateľa: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (DFNsP) 
Sídlo: Limbová č. 1, 833 40 Bratislava 

 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác 

 

s predpokladanou hodnotou viac ako 1 000 eur a menej ako 20 000 eur pre služby a tovar – okrem 
potravín, menej ako 40 000 eur pre potraviny a menej ako 30 000 eur pre stavebné práce 
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, podľa zákona č.25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kontaktné miesto: DFNsP Bratislava, adresa verejného obstarávateľa 
Kontaktná osoba:  Ján Šubin 
Telefón: +421 259371571 
Email: jan.subin@dfnsp.sk 
 

1. Názov zákazky: Ultra tenký  fibrobronchoskop   
 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb:  
Dodanie tovaru 
Hlavné miesto dodania tovarov: na adresu verejného obstarávateľa 
 
3. Opis predmetu zákazky alebo nákupu (nákupov) – v prípade potreby podľa prílohy. 

a) Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckeho prístroja - Ultratenký fibrobronchoskop 
vrátane dopravy na miesto určenia, príslušenstva, montáže a uvedenia do prevádzky, záručných 
servisných služieb, záväzku na pozáručné servisné služby a zaškolenia obsluhy v optimálnom 
rozsahu. Záručná doba je min. 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia prístroja. 
 
b) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na dodávku nového, nie repasovaného, 
alebo používaného prístroja a určuje nasledovné min. požiadavky na  medicínsko - technické 
parametre a min. súčasti zadávanej zákazky: 

      

 vonkajšia šírka max.2,8 mm 

 šírka pracovného kanála max. 1,2 mm 

 pracovná dĺžka min. 600 mm 

 zorný uhol min. 100 stupňov 

 ohyb hore/ dole min 180 st./130 st 

 fokus rozsah min. 2-50 mm 

 úplná kompatibilita s jestvujúcou endoskopickou technikou na endoskopickom pracovisku 
(zdroj studeného svetla Pentax, endokamera R.Wolf.) 

 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný slovník: 33168100-6 
 
5. Množstvo alebo rozsah zákazky 
Zdravotnícky prístroj 1ks 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez DPH 
Hodnota: 17 300.-€ 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Lehota dodania : do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (vrátane uvedenia do prevádzky) 
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Názov verejného obstarávateľa: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (DFNsP) 
Sídlo: Limbová č. 1, 833 40 Bratislava 

 

 
8. Podmienky účasti 
Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať 
službu. Požaduje sa scan originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu. 
 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (ENP). V prípade ENP uviesť kritériá 
a spôsob ich vyhodnotenia. 
Určené kritérium: Najnižšia cena. 
 
10. Použije sa elektronická aukcia 
 Nie 
 
11.  Súťažné podklady 
 Nie 
Ak áno,  podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
Dátum:  neuvádza sa 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 10.07.2013, 12:00 hod. 
 
13. Spôsob a miesto predkladania ponúk 
Elektronicky na e-mail adresu: jan.subin@dfnsp.sk  
v listinnej forme: Nie 
 
14. Doplňujúce informácie 
a)Predmet bude financovaný zo sponzorských prostriedkov, podľa podmienok dohodnutých v kúpnej 
zmluve.   
b)Ponuka uchádzača musí pozostávať  min. z preukázania podmienok účasti podľa bodu 8. a opisu 
predmetu zákazky podľa bodu 3., presne podľa zadanej štruktúry a poradia požadovaných 
parametrov 
 
15. Dátum odoslania tejto výzvy 
04.07.2013 
 
 
 
        
 
 
 
 

doc.MUDr. Ladislav Kužela, CSc., v.r. 
         riaditeľ DFNsP Bratislava 
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