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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288672-2014:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Ružomberok: Nemocničné lôžka
2014/S 161-288672

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
31936415
Generála Miloša Vesela 21
Kontaktné miesto (miesta): Referát verejného obstarávania
Kontaktná osoba: Gabriela Frkáňová
034 01 Ružomberok
SLOVENSKO
Telefón:  +421 444382430
E-mail: frkanovag@uvn.sk
Fax:  +421 444382783
Internetová adresa (internetové adresy): 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.uvn.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3) Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Opis

II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva.

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Ústredná
vojenská nemocnica SNP – Fakultná nemocnica, ul. generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, Odbor
farmácie a zdravotníckej techniky.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288672-2014:TEXT:SK:HTML
mailto:frkanovag@uvn.sk
http://www.uvn.sk
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Kód NUTS SK031

II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva:
1. Mechanicky polohovateľné lôžko, 2-dielna ložná plocha, s hrazdou, rukoväťou a matracom – 22 ks;
2. Mechanicky polohovateľné lôžko, 4-dielna ložná plocha, s matracom – 7 ks;
3. Mechanicky polohovateľné lôžko s TR náklonom, s matracom – 20 ks;
4. Mechanicky polohovateľné lôžko s TR náklonom, s hrazdou, rukoväťou a matracom – 6 ks;
5. Štandardné elektrické lôžko s bočnicami, s hrazdou, rukoväťou a matracom – 67 ks;
6. Štandardné elektrické lôžko s hrazdou, rukoväťou a matracom – 38 ks;
7. Štandardné elektrické lôžko s matracom – 5 ks;
8. Elektrické ošetrovateľské lôžko s hrazdou, rukoväťou a matracom – 16 ks;
9. Elektrické ošetrovateľské lôžko s matracom – 12 ks;
10. Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s integrovanými ovládačmi, s hrazdou, rukoväťou a
matracom – 20 ks;
11. Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s matracom – 10 ks;
12. Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s hrazdou, rukoväťou a matracom – 30 ks;
13. Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s príslušenstvom a matracom – 5 ks;
14. Akútne elektrické lôžko s laterálnym náklonom s príslušenstvom a matracom – 2 ks;
15. Akútne elektrické lôžko s RTG ložnou plochou a integrovanými váhami, s príslušenstvom a matracom – 2
ks;
16. Akútne elektrické lôžko s príslušenstvom a matracom – 2 ks;
17. Novorodenecké lôžko s matracom – 5 ks;
18. Lôžko pre deti do 4 rokov – 10 ks;
19. Akútne elektrické detské lôžko, s príslušenstvom a matracom – 4 ks;
20. Aktívny antidekubitný systém pre pacientov s veľmi vysokým rizikom vzniku dekubitov a existujúcimi
dekubitmi až IV. stupňa – 2 ks;
21. Resuscitačné lôžko s laterálnym náklonom a integrovanými váhami – 1 ks;
22. Obojstranný kovový nočný stolík s integrovanou jedálenskou doskou – 150 ks;
23. Obojstranný kovový nočný stolík uzamykateľný s integrovanou jedálenskou doskou – 100 ks.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
33192120

II.1.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie

II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Nemocničné lôžka – 286 ks.
Nočné stolíky – 250 ks.
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Predpokladaná hodnota bez DPH: 1 000 000 EUR

II.2.2) Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka je stanovená vo výške: 30 000 EUR.

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z bežných prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pred uzavretím zmluvy musí mať skupina dodávateľov právnu subjektivitu.

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Plnenie predmetu zmluvy bude realizované na základe čiastkových objednávok
počas 24 mesiacov trvania zmluvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať predpokladané množstvo tovaru.

III.2) Podmienky účasti

III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1. § 26 ods. 1 písm.
a) – nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu
z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný
čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých
foriem účasti na terorizme – uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
2. § 26 ods. 1 písm. b) – nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním – uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov
nie starším ako tri mesiace.
3. § 26 ods. 1 písm. c) – nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – uchádzač
preukazuje potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
4. § 26 ods. 1 písm. d) – nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – uchádzač preukazuje
potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.
5. § 26 ods. 1 písm. e) – nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia –
uchádzač preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace.
6. § 26 ods. 1 písm. f) – je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku – uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení dodávať tovar.
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7. § 26 ods. 1 písm. h) – nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je
osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je
osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je
osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne
uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
— uchádzač preukazuje čestným vyhlásením.
8. § 26 ods. 1 písm. i) – nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou,
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia – uchádzač preukazuje čestným vyhlásením
9. § 26 ods. 1 písm. j) – nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia – uchádzač preukazuje čestným vyhlásením.
Podnikateľ/uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý
preukázal spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorý o
zapísanie požiadal, môže preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a
dokladmi zapísanými v zozname podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona sa vyhodnocuje spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona.

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Požadované finančné a
ekonomické postavenie uchádzač preukáže:
§ 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, na ktorom banka potvrdí, že:
— uchádzač nie je v nepovolenom debete,
— v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
— podnikateľský účet nie je ani nebol predmetom exekúcie,
Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.
§ 27 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate - prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky. Musí byť preukázaný celkový obrat minimálne vo
výške 900 000 EUR bez DPH za uvedené obdobie 2011, 2012 a 2013 v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné
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a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy alebo
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
§ 28 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky 2011, 2012 a 2013 doplneným
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; 1. ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. ak odberateľom bola
iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané
uchádzač predloží nasledovne:
— referencie uchádzača o realizovaných plneniach uskutočnených v predchádzajúcich troch rokoch od
jednotlivých odberateľov, pričom súčet dodaného tovaru za obdobie 2011, 2012 a 2013 bude nad 900 000 EUR
bez DPH.
V zoznamoch odberateľom potvrdených dodanie tovaru bude uvedené:
a) názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesto podnikania;
b) stručný opis predmetu plnenia;
c) dohodnutú zmluvnú cenu a cenu skutočne fakturovanú a uhradenú za dodaný tovar, v prípade rozdielu
údajov medzi cenou dohodnutou a skutočne fakturovanou a uhradenou uvedie odôvodnenie rozdielu týchto
cien;
d) zmluvný termín a termín skutočný termín dodania tovaru;
e) kontaktnú osobu a telefón zmluvného partnera pre potreby overenia si uvedených skutočností.
§ 28 ods. 1 písm. l) bod 1. opis a prospektový materiál každého z jednotlivých typov lôžok a stolíkov
predložením technického listu ku každému typu nemocničného lôžka a nočného stolíka.
§ 28 ods. 1 písm. l) bod 2. vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými
osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie
zhody výrobkov - STN EN 60601-2-52.
§ 29 Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požadovanej normy ISO
9001.
Odôvodnenie – požiadavka vyplynula z dôvodu overenia a preukázania technickej a odbornej spôsobilosti a
spoľahlivosti uchádzača v oblasti kvality poskytovaných služieb.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
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spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami
inej osoby a počas trvania zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách

III.3) Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb

III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii

III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh postupu

IV.1.1) Druh postupu
Otvorená

IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť

IV.1.3) Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu

IV.2) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii budú uvedené v
súťažných podkladoch.

IV.3) Administratívne informácie

IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
ÚVN-4-147/2014_142

IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 6.10.2014 - 12:00
Spoplatnená dokumentácia: nie

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
6.10.2014 - 12:00

IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné: Slovenský jazyk alebo český jazyk.

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 31.12.2014

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 7.10.2014 - 09:00
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Miesto:
Ústredná vojenská nemocnica SNP - Fakultná nemocnica, budova riaditeľstva č.1, III. poschodie, zasadačka
Referátu verejného obstarávania, č. dv. 1R.A.403a., Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie

VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

VI.3) Doplňujúce informácie
Súťažné podklady budú zasielané uchádzačom v elektronickej podobe, zároveň budú zverejnené v profile
verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk a na webovej stránke:
www.uvn.sk.

VI.4) Odvolacie konanie

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón:  +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax:  +421 250264219

VI.4.2) Podanie odvolania

VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón:  +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax:  +421 250264219

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
20.8.2014

www.uvo.gov.sk
www.uvn.sk
http://www.uvo.gov.sk
http://www.uvo.gov.sk

