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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:  

EKG monitor (4 ks)  

PHZ: 9 999,00 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  

mailto:polakovicova@naw.sk


Špecifikácia na EKG 
 

 

- 12 zvodové EKG so simultánnym zobrazením 12 kanálov 

- min. 7"  farebný displej 

- A/D prevodník nim. 24 bitový 

- digitálna filtrácia Baseline, AC a EMG 

- automatická interpretácia 

- funkcia freeze s možnosťou prezretia posledných 120 sekúnd záznamu  

- monitorovanie srdcovej frekvencie: 30 BPM až 300 BPM s presnosťou +/- 1BPM 

- zabudovaná tlačiareň 

- voľba rýchlosti tlače: 5mm/s; 6,25mm/s; 10mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s; 50mm/s 

- tlač na papier s predtlačenou mriežkou a na faxový papier 

- podpora tlače na papier šírky 210mm 

- možnosť rozšíriť EKG prístroj o externú tlačiareň 

- detekcia umiestnenia elektród podľa Nehba 

- anotácia - zadávanie pacientskych dát 

- pamäť na min. 200 EKG záznamov 

- alfanumerická klávesnica 

- zabudovaná Li-ion batéria 

- pripojenie do ethernet siete 

- USB port pre export záznamov 

- možnosť prepojenia s PC cez WIFI alebo LAN 

- možnosť archivácie záznamov na PC (PDF, SCP, FDA-XML,DICOM) 

- obojsmerná komunikácia DMS 

- možnosť rozšírenia o ručný scaner pre načítanie informácii o pacientovi 

- podpora pripojenia EKG pásu 

- softvér v slovenskom, alebo českom jazyku 

- mobilný, kovový vozík pod EKG na piatich brzdených kolieskach s minimálne 

jedným košíkom. EKG je pevne spojené s vozíkom (nie iba položené) 

a možnosťou rýchleho odpojenia od vozíka. Súčasťou vozíka je nastaviteľné 

rameno pre EKG kábel. Vozík je výškovo nastaviteľný. 


