4 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
, Mokrohájska 1 , 842 40 Bratislava
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zverejnené
na sránke obstarávateľa
Od 15.10.2013

Do: 25.10.2013
Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

I-R/ /10//2013

Vybavuje / linka

Ing. Hološka/ 02/54131883
e-mail: peter.holoska@iprba.sk

Bratislava

15.10.2013

Vec : Výzva na predloženie ponuky na dodávku tovaru postupom:
podľa §9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Ako verejný obstarávateľ podľa §6 ods.1 , písm.d), zabezpečujeme postupom
podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, obstaranie -dodanie tovaru, služby.
Forma obstarávania : Podľa §9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Na základe uvedeného zverejňujeme túto výzvu a žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky
na predmet obstarávania špecifikovaný v bode II tejto výzvy.
I.

Základné identifikačné údaje
1. Obstarávateľ

2. Typ zmluvy
II

- Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným
postihnutím, Mokrohájska 1 , 842 40 Bratislava
- Zastúpený : PhDr. Dušan P i r š e l - riaditeľ
- IČO
: 603457
: 2020919153
- DIČ
- Tel
: 02/54131883
- FAX
: 02/54650063
- E- mail
: peter.holoska@iprba.sk, Tel. : 0911474004
- Kontaktná osoba : Ing. Hološka pre Verejné obstarávanie
: MUDr. Igor Hajdúk- pre predmet obstar.
0911474011, e-mail: igor.hajduk@iprba.sk
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica –BA
- Číslo účtu
: 7000103095/8180
: Zmluva o dielo.

Názov predmetu obstarávania : Dodávka a montáž zdravotníckych prístrojov a
zariadenia .
Opis predmetu obstarávania , celkové množstvo, alebo rozsah predmetu obstarávania:
Predmet obstarávania pozostáva :

2.1 Prenosný kombinovaný elektroliečebný prístroj s možnosťou ošetrovania nezávisle na
seba dvoch pacientov s odlišnými programami a časmi : 1 kus
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2.1.1

2.2

Technické požiadavky :
- Dvojkanálová elektroliečba + ultrazvuk,
- Nízko a strednofrekvenčné prúdy: Galvanický, Faradicky,
Neofaradický, Diadynamické prúdy, Treabert 2-5, Ruská
stimulácia, stimulačné pravouhlé šikmé, exponencialne,
kombinované pulzy TENS, 2- polová interferencia ...
- Kompletné príslušenstvo pre elektroterapiu ( Platničkové
elektrody ..),
- Kontinuálny a impulzný režim pri ultrazvuku,
- 4 cm2 ultrazvuková multifrekvenčná hlavica 1 a 3 MHz,
- Prehľadný dotykový displej,
- Programovateľné protokoly,
- Možnosť uloženia vlastných programov, preferovaných
programov,
- Zabudovaná vákuová jednotka alebo možnosť pripojenia
vákuovej jednotky.

Podložka k magnetoterapeutickému prístroju Fyziomag 2M
Rozmer : 50cm x 150 cm alebo 50 cm x 120 cm
: 1 kus

III :

Nomenklatúra K
33.10.12

IV

Zdroj finančných prostriedkov :
4.1 Zdrojom finančných prostriedkov bude rozpočet obstarávateľa.

V.

Miesto dodania tovaru , poskytnutia služby ,alebo tovaru.
IPR pre občanov so zdravotným postihnutím , Mokrohájska 1 , Bratislava

VI.

Trvanie zmluvy , alebo lehota na predpokladané skončenie prác :
Predpokladaná lehota ukončenia dodávky do : 30.11.2013

VII.

Ponukovú cenu žiadame predložiť v štruktúre :
7.1 Cena bez DPH :
7.2 Výška DPH
:
7.3 Cena s DPH
:
Cenu uviesť za celý predmet obstaravania ako cenu celkom
7.4 Zmena cenný je možná len na základe dodatku k zmluve
7.5 Súčasťou ceny je dodanie tovaru na miesto v sídle obstarávateľa, montáž
zariadenia, sprevádzkovanie, zaškolenie obsluhy, technická dokumentácia (
záručný list, návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, kontakt na
servisnú organizácia)

VIII

V ponuke žiadame uviesť záručné lehoty na tovar, záväzok záručných a pozáručných
oprav.

IX.

Platby a fakturácia :
9.1Právo faktúrovať vzniká na základe obojstranne podpísaného protokolu o
odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí predmetu obstarávania .
9.2 Finančné preddavky obstarávateľ neposkytuje .
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9.3 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi s priloženým protokolom o odovzdaní a prevzatí zmluvného záväzku .
X.

Na preukázanie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní obstarávateľ požaduje :
10.1 Predložiť ako súčasť ponuky overenú kópiu živnostenského listu (nie staršiu ako
tri mesiace) so zápisom činností oprávnenosti obstarať predmet obstarávania .
10.2 Ak ponuka nebude obsahovať doklad podľa bodu 10.1 bude zo súťaže vylučená.
.

XI

Kritéria na hodnotenie ponúk:
11.1 Najnižšia ponuková cena s DPH na predmet obstarávania
11.2 Referencie na zákazky obdobného charakteru
XII Hodnotenie predložených ponúk bude bez účasti uchádzačov:
12.1 Úspešnou je ponuka s najnižšou ponukovou cenou.: 70 bodov
12.2 Referencie
: 30 bodov
12.3 Ďalšie poradie sa určí podľa výšky ceny od najnižšej po najvyššiu.
Počtu a kvality referencií.
12.4 Obstarávateľ písomne vyrozumie bezodkladne všetkých uchádzačov o výsledku
vyhodnotenia ponúk.
XIII Termín predloženia ponuky uplynie dňom 25.10.2013 o 12,00hod.
Forma predloženia ponuky: - elektronickou poštou ,listom na adresu na adresu
obstarávateľa , alebo osobne na sekretariát , protokolu pošty obstarávateľa .
XIV Podmienky vykonania formy obstarávania
14.1 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú formu verejného obstarávania
v prípade naplnenia podmienok §46 ods. 1 a ods.2 zákona č.25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní.
XV. Komunikácia s uchádzačmi : Kontaktná osoba pre dotazy a vysvetlívky za obstarávateľa
je : Ing. Peter Hološka : M: 0911 474004, MUDr. Igor Hajdúk, 0911474011

V Bratislave dňa : 15.10.2013

PhDr. Dušan P i r š e l
riaditeľ

