
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 
Banská Bystrica

                           Námestie  L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica
                           IČO : 379 579 37, DIČ: 2021928150

VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  PONUKY  (PRIESKUM  TRHU)

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica
Zastúpená: MUDr. Ján Nosko - riaditeľ
IČO: 379 579 37
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Majchútová – referát pre verejné obstarávanie
Tel.: 048/ 472 65 00, 0915 577 656 
e-mail: mmajchutova@dfnbb.sk

2. Názov predmetu zákazky:   
       Pulzný oximeter pre prostredie MRI s optickým senzorom SpO2 dl. minimálne 9 m detský 

s príslušenstvom 

3. Druh zákazky:  tovar

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
33124100-6  Diagnostické prístroje

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
       2 160,00 EUR bez DPH

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 
974 09  Banská Bystrica



7. Opis predmetu zákazky:
Pulzný oximeter pre MRI (prostredie magnetickej rezonancie – intenzita magnetického poľa 

1,5 Tesla):
- displej pre saturáciu a pulz
- pamäť na viac ako 50 hodín monitorovania (70 hodín)
- nastaviteľné alarmy saturácie a pulzu
- prevádzka na akumulátor min. 16 hodín
- môže byť umiestnený v priestore magnetu.
Vrátane:
- sieťového adaptéra,
- svorky na tyč,
- optického senzora SpO2 pre deti dĺžka kábla minimálne 9 m s požiadavkou, že prenos 
optickým káblom neruší ani nespôsobuje rušenie pri vyšetrení magnetickou rezonanciou.

8. Cena predmetu zákazky:
Cenu predmetu zákazky uviesť v zložení:
- cena bez DPH
- DPH
- cena s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a navrhovanú 
cenu uvedie ako celkovú cenu zákazky v EUR.
Uvedená cena je vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky (clo, 
poistenie, doprava, inštalácia, zaškolenie obsluhy).

9. Podmienky účasti:
Doklad (napr. certifikát) preukazujúci vhodnosť použitia pulzného oximetra v prostredí 
MRI – fotokópia dokladu.

10. Lehota na predkladanie ponúk:  do 20.02.2014
Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu 
v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ akceptuje aj  ponuky predložené 
v listinnej forme.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je na najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH (cena celkom).

12. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Úspešnému  uchádzačovi  bude  vystavená  objednávka  na  dodanie  predmetu  zákazky. 
Predmet  zákazky  bude  financovaný  z vlastných  zdrojov  bezhotovostným  prevodom 
v lehote splatnosti faktúry 60 dní odo dňa jej vystavenia.
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13. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené.

14. Doplňujúce informácie
Neuvedené.

15. Dátum zverejnenia výzvy:
17.02.2014

MUDr. Ján Nosko 
            riaditeľ
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