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Výzva na predloženie ponuky – tovar - prieskum trhu č. 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka na dodanie tovaru 

 

1. Verejný obstarávateľ : 
Nemocnica Alexandra Wintera n. o. 

Winterova 66,     921 63  Piešťany 

Zastúpená: MUDr. Štefan Kóňa - riaditeľ 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara – referát noriem riadenia, registratúry a verejného 

obstarávania 

tel. č. 0911 259 262; 033/7955388; e-mail: bittara@naw.sk 

 

2.   Názov predmetu zákazky a PHZ:  

Defibrilátor  

PHZ: 6 846,00 EUR bola určená na základe prieskumu trhu na predmetné prístrojové 

vybavenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 

      3. Opis predmetu zákazky : 

            Viď príloha 

 

      4.   CPV:    33100000-1  Zdravotnícke vybavenie 

 

      5.   Podmienky predloženia cenovej ponuky : 

 

OSOBNÉ POSTAVENIE 

§ 32 ods. 1 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia, cit.: 

- je oprávnený dodávať predmetný tovar,  poskytovať uvedené služby. 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) dokladom 

o oprávnení dodávať predmetný tovar a  poskytovať uvedené služby. 

Postačuje predložiť obyčajnú fotokópiu uvedeného dokladu. V prípade predloženia 

ponuky prostredníctvom e – mailu je možné predložiť uvedený doklad v elektronickej 

podobe (sken). 

 

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

§ 33 ods. 1 

Nepožaduje sa. 

 

 

TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ 

§ 34 ods. 1 

Nepožaduje sa. 

 

Obsah ponuky: 

Identifikačné údaje uchádzača, obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, 

meno, 

            priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba, e-mail; 
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- cenová kalkulácia (cena bez DPH a cena s DPH), 

- v cene musia byť zahrnuté všetky náklady, 

 

6.   Miesto poskytnutia služby a termín obhliadky: 

 

      Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66, Piešťany, nie je potrebné 

 

7.   Termín dodania prístrojov po splnení zmluvných podmienok (objednávka) 

 

Do 31.03.2020 

 

8.  Termín predloženia cenovej ponuky   

 

Do 13.03.2020 

 

9.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

- najnižšia cena,  

- stanovený termín dodania prístroja 

Je možné predložiť ponuku ak bude cena vyššia ako PHZ 

 

Cenové ponuky zasielajte písomnou formou (v zalepenej obálke s názvom zákazky 

a označením neotvárať – poštou alebo osobne odovzdaním na podateľňu nemocnice 

alebo e-mailom na adresu : 

 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. 

Ing. Peter Bittara 

Winterova 66 

921 63  Piešťany 

 

e-mail: bittara@naw.sk 

 

 

                                                                                          MUDr. Štefan Kóňa  

                                                                                                     riaditeľ 

 

V Piešťanoch 06.03.2020  
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Defibrilátor s kardiostimulátorom 

Počet kusov: 1 

 
- Manuálny defibrilátor bifázický 

- Podsvietený displej s uhlopriečkou min. 5,5" 

- Defibrilácia pomocou: pádlových a nalepovacích elektród  

- Režim: Synchrónny a Asynchrónny 

- Pacer s režimom: FIX, Demand a Overdrive 

- Zmena pádlových elektród na detské bez použitia ďalšieho príslušenstva  

- Manuálne nastavenie energie v rozsahu: od 2J-360J  

- Čas nabitia na 200J max. 6 sekúnd  

- EKG - snímanie min. 5 zvodov  

- Trojpólový EKG kábel  

- Možnosť merania EKG cez pádlové elektródy 

- Detekcia artefaktov a pacemakera 

- Zabudovaná termotlačiareň s rozlíšením min.180dpi 

- Rýchlosť posunu 25mm/s a 50mm/s 

- Módy tlače min. Auto/Online 

- Nabíjateľná batéria 

- Automatická detekcia životnosti batérie 

- Čas nabíjania z 0% na 100% max. 3,5 hod 

- Vymeniteľná pamäťová karta typu CF, na ktorú sa ukladá záznam EKG, výboje a hlas okolia 

- Prehliadací softvér pre stolové PC na analýzu EKG 

- Hmotnosť max. 6kg 

- Nárazuvzdorný s min. IP33 

- Životnosť batérie min. 4 roky 

- Nabíjanie pomocou Euro kábla, bez potreby špeciálnych adaptérov 

- Menu prístroja a hlasové navádzanie v slovenskom alebo českom jazyku 


