
Výzva 

na predkladanie ponúk 
zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Verejný obstarávateľ:  Poliklinika Sabinov, n.o. 

Poštová adresa:  SNP 1 

Mesto:   Sabinov 

PSČ:   083 01 

IČO:    37 886 827 

Kontaktná osoba:  Alena Machevková 

tel. č. :   +421 51 7739708 

fax:    +421 51 7739708 

e- mail:   poliklisabi@stonline.sk  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.poliklinikasabinov.sk  

 

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  

„Sonografický prístroj“ 

 

3. Druh zákazky: tovary 

 

4. Hlavné miesto dodania tovaru: 

Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 1, 083 01 Sabinov 

 

5. Výsledok verejného obstarávania 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

6. Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie sonografického prístroja pre potreby Polikliniky Sabinov, n.o. 

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužitá, s minimálnymi technickými parametrami 

požadovanými verejným obstarávateľom. 

Popis požadovaných minimálnych požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov, 

podrobný opis, technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 výzvy. 

 

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: 

Neoddeliteľnou súčasťou dodania predmetu zákazky je aj jeho doprava na miesto dodania, 

protokolárne odovzdanie, montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí 

k úspešnej inštalácii a uvedenie do prevádzky, konfigurácia predmetu zákazky, odskúšanie 

funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky, odborné zaškolenie poverených zamestnancov 

kupujúceho ohľadne obsluhy predmetu zákazky, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu, 

odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zmluvy a výkon vlastníckeho práva 

verejného obstarávateľa ako aj vykonanie všetkých ostatných činností nevyhnutých pre riadnu 

prevádzku predmetu zákazky. 

 

Ekvivalent 

V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo tovarov 

pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – 

ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, 

ktoré uviedol verejný obstarávateľ 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný predmet zákazky: 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 57 783,33 
 

8. Trvanie zmluvy: do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie/štátneho rozpočtu z ÚV SR na realizáciu projektu č. 17 

schválených ročných priorít okresu Sabinov na rok 2020 v súlade so Zmluvou č. 252/2020 

o poskytnutí regionálneho príspevku a v súlade s účelom poskytnutia regionálneho príspevku: vznik 

novej ambulancie detskej kardiológie v okrese Sabinov - zakúpenie sonografického prístroja. 

 

10. Podmienky účasti 

 

10.1 Informácie a náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Jej splnenie uchádzač preukáže 

predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – výpis zo 

živnostenského, alebo obchodného registra alebo iného dokladu, ktorým preukáže oprávnenie 

dodávať tovar, resp. Zápis v zozname hospodárskych subjektov vedených ÚVO. Osobné 

postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. 

Odôvodnenie požiadavky: 

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku v súlade s platnou legislatívou. 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto 

bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený. 

 

11.Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH, ktorou sa rozumie celková cena za predmet zákazky 

v EUR. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 

platiteľom DPH, uvedie v ponuke.  

Vyhodnocovaná bude celková cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za 

predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 

Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky Celkovej ceny v EUR uvedenej v jednotlivých ponukách. 

Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú cenu v EUR. Ako druhý v poradí bude 

vyhodnotený uchádzač, ktorý predloží druhú najnižšiu Celkovú cenu v EUR. Ostatným uchádzačom 

bude priradené poradie obdobne, vzostupne podľa navrhovanej Celkovej ceny v EUR. 

 

12.Použije sa elektronická aukcia: áno/nie 

 

13.Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 2020/ZsNH/01-USG 

 

14.Lehota na predkladanie ponúk  
Dátum a čas: 29.05.2020, 10:00 hod. 

 

15.Miesto na predloženie ponúk: poštou, alebo osobne, alebo elektronicky 

- poštou alebo osobne na adresu: Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 1, 083 01 Sabinov 

- elektronicky na adresu: poliklisabi@stonline.sk  

- ponuky označiť heslom „USG – ponuka - NEOTVÁRAŤ“ 

 

16.Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty: 

16.1 Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. tejto 

výzvy na predkladanie ponúk. 

16.2 Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk - vyplnená 

Príloha č. 1 tejto výzvy 
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16.3 Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy - vyplnená Príloha č. 2 tejto výzvy – 

Technická špecifikácia predmetu zákazky, v ktorých uvedie údaje o technických a funkčných 

vlastnostiach a parametroch ponúkaného tovaru 

- uchádzač vyplní všetky údaje v stĺpci „Ponúkaná hodnota“ nasledovne: 

- slovnou odpoveďou, ktorú spĺňa ním ponúkaný predmet zákazky, ak je požadovaná hodnota 

formulovaná textovou požiadavkou 

- konkrétnou hodnotou parametra, ktorú spĺňa ním ponúkaný predmet zákazky, ak je hodnota 

požadovaná verejným obstarávateľom zadaná číslom, minimálnou hodnotou alebo 

intervalom hodnôt 

Z vyplnenej Prílohy č. 2 tejto výzvy musí jednoznačne vyplynúť, že ponúkaný predmet 

zákazky spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne funkčné a technické 

vlastnosti a parametre. 

16.4 Návrh kúpnej zmluvy - uchádzač predloží návrh kúpnej zmluvy vypracovaný podľa Prílohy č. 3 

výzvy nasledovným postupom:  

- Uchádzač vypracuje návrh zmluvy v zmysle podmienok a požiadaviek verejného 

obstarávateľa uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk.  

- Predložený návrh zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky uvedené v návrhu 

zmluvy v Prílohe č. 3 Výzvy a nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti 

zmluvných podmienok, ktoré by boli v rozpore s požadovanými zmluvnými podmienkami 

uvedenými v návrhu zmluvy v Prílohe č. 3 Výzvy, v rozpore so všeobecne platnými 

právnymi predpismi, vymykali sa bežným obchodným zvyklostiam alebo by inak priamo 

alebo nepriamo znevýhodňovali verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 

uprednostňuje predloženie návrhu zmluvy v stanovenej štruktúre. (uchádzač 

k predmetnému návrhu Zmluvy v ponuke nepredkladá prílohy Zmluvy; tieto prílohy 

Zmluvy predkladá až úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk). 
 

16.5 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - vyplnená Príloha č. 4 tejto výzvy,  

 

16.6 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - vyplnená Príloha 

č. 5 tejto výzvy  

 

17.Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

Štátny jazyk - slovenský jazyk alebo český jazyk. 

 

18.Ďalšie informácie 

- Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve. 

- V prípade, ak z dokladov predložených v ponuke uchádzača nebude možné posúdiť splnenie 

podmienok a požiadaviek uvedených v tejto Výzve, resp. v prípade potreby vysvetľovania 

predložených ponúk, vysvetľovania predložených dokladov alebo akejkoľvek inej 

komunikácie, verejný obstarávateľ elektronicky požiada o vysvetlenie. 

- Predloženie ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa k uzatvoreniu zmluvy na 

predmetnú zákazku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na 

úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom, 

ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk.  

- Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 

verejný obstarávateľ oznámi, že uspel. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle 

informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu. 

- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný 

obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí. 

- Úspešný dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí regionálneho príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 



- Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

a) nebude predložená žiadna ponuka,  

b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, alebo ani jeden uchádzač 

nesplní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa 

c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak sa v priebehu 

verejného obstarávania vyskytnú dôvody hodné osobitného zreteľa 

- Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo použitý postup verejného obstarávania zrušiť, 

ak by došlo k zmene financovania predmetnej akcie, najmä ak by poskytovateľ finančných 

prostriedkov neakceptoval proces verejného obstarávania alebo by neudelil súhlas na 

uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom alebo by odstúpil od zmluvy o poskytnutí 

regionálneho príspevku alebo by neposkytol finančné prostriedky v celom rozsahu na realizáciu 

projektu v súlade so Zmluvou č. 252/2020 o poskytnutí regionálneho príspevku 

- Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi 

podľa pokynov v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk 

- Verejný obstarávateľ nevyžaduje uviesť subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi už 

v predloženej ponuke. Úspešný uchádzač najneskôr k podpisu zmluvy uvedie do prílohy zmluvy 

všetkých známych subdodávateľov, podľa pokynov v oznámení o výsledku vyhodnotenia 

ponúk 

- Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho (súčasného) splnenia 

nasledovných podmienok: 

a) zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a  

b) kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom: ÚV SR a 

c) poskytnutie finančných prostriedkov v celom rozsahu zo strany poskytovateľa: ÚV SR 

na realizáciu projektu v súlade so Zmluvou č. 252/2020 o poskytnutí regionálneho príspevku 

- Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk, ako aj s ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom. 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 21.05.2020 

 

 

20. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 21.05.2020 


