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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) 
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.  
  
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ  
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica  
IČO: 31936415  
Generála Miloša Vesela 21, 03401 Ružomberok  
Slovensko  
Kontaktné miesto (miesta): Referát verejného obstarávania  
Kontaktná osoba: Gabriela Frkáňová  
Telefón: +421 444382430  
Fax: +421 444382783  
Email: frkanovag@uvn.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.uvn.sk  
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)  
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste 
(miestach)  
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)  
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa  
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa  
OP - Organizácia riadená verejným právom  
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)  
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  
II. OPIS  
II.1. Názov zákazky  
Automatický dezinfektor pre endoskopické pracovisko  
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb  
Tovary  
Hlavné miesto dodania tovarov: Ústredná vojenská nemocnica SNP - Fakultná nemocnica, 
Odbor farmácie a zdravotníckej techniky, Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok  
NUTS kód:  
SK031 
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)  
Prístroj na dezinfekciu endoskopov.  
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 33191000-5 
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky  
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah  
Automatický dezinfektor pre endoskopické pracovisko - 1 ks  
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH  
Hodnota 48 000,0000 EUR  
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky)  
Zadajte hodnotu: 30  
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 



INFORMÁCIE  
III.1. Podmienky účasti  
III.1.1. Osobné postavenie  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
1.1Doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia:  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov 
alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:  
 
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  
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 pravoplatne 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.1.2. Ekonomické a finančné postavenie  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.2 
Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia finančného a ekonomického 
postavenia:  
1. § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie staršie ako 3 
mesiace k lehote predkladania ponúk o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky.  
V predmetnom vyjadrení 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,  
 
2. § 27 ods. 1 písm. b) - prehľad o dosiahnutom celkovom obrate predložením výkazov ziskov 
a strát alebo výkazov o príjmoch a výdavkoch a to všetko za hospodárske roky 2011, 2012, 
2013 za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K bodu b): Musí byť 
preukázaný obrat minimálne vo výške 100 000 EUR za uvedené obdobie 2011, 2012 a 2013 
kumulatívne. Doklady týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sa predkladajú ako 
originály alebo úradne overené fotokópie.  
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
1.3Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti: 1. § 28 ods. 1 písm. l) bod 1. opis a prospektový materiál. Uchádzač predloží 
originálny prospektový materiál na predmet zákazky. (požadovaný opis musí byť predložený 
v slovenskom alebo českom jazyku). Za opis sa považuje uvedenie technických parametrov.  
Splnenie týchto podmienok preukazuje uchádzač predložením technického listu.  
 
2. § 28 ods. 1 písm. l) bod 2. vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty CE 
vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, 
ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov  
V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno 



preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v 
čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku.  
 
V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona po vyhodnotení ponúk bude víťazný uchádzač vyzvaný 
na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote desať 
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie dokladov. Nepredloženie dokladov v 
tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.  
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie  
ODDIEL IV. POSTUP  
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Voľba Najnižšia cena  
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia  
Áno  
IV.2. Administratívne informácie  
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ  
ÚVN-4-161/2014_156  
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov  
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom  
Dátum a čas: 13.10.2014 12:00 
Úhrada za súťažné podklady  
Uvedte Nie  
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk  
Dátum a čas: 13.10.2014 12:00 
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk  
Dátum a čas: 14.10.2014 09:00 
Miesto : Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, Ul. gen. 
M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok, budova riaditeľstva č.1, III. poschodie, zasadačka Referátu 
verejného obstarávania, č. dv.1R.A.403a.  
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie častí ponúk, označených ako 
"Ostatné" je neverejné. Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" sa uskutoční za 
prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk.  
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ  
Nie  
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie  
Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača v stanovenej  
lehote bude poskytnutá najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o  
vysvetlenie na stránke www.uvo.gov.sk v profile verejného obstarávateľa a na stránke  
www.uvn.sk. Informácie týkajúce sa vysvetľovania podmienok zadania zákazky 
uverejnených  
vo výzve a v súťažných podkladoch, vyjadrenie k prípadným žiadostiam o nápravu, zmeny  
termínov z dôvodu revíznych postupov a ostatné informácie, ktoré môžu byť zverejnené v  
zmysle zákona o verejnom obstarávaní, bude verejný obstarávateľ uverejňovať na stránke  
www.uvo.gov.sk v profile verejného obstarávateľa a na stránke www.uvn.sk - verejné  
obstaranie. Po takomto zverejnení verejný obstarávateľ považuje informáciu za doručenú  
všetkým záujemcom uchádzačom.  
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy  



19.09.2014 

 


