
Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy 

Park Angelínum 2, 040 01 Košice ,  www.cfasociacia.sk ,  

kontakt: cfasociacia@ gmail.com 

 

Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 

1. Verejný obstarávateľ: Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy o.z. 

Sídlo:  Park Angelínum 2, 040 01 Košice  

Štatutárny zástupca:  MUDr. Katarína Štěpánková 

IČO: 4500 7853           

DIČ:  2022382241    

Tel.:   0903 608 455       

E-mail: vocfasociacia@gmail.com  

Internetová stránka: www. cfasociacia.sk 

Bankové spojenie:  Prima banka a.s.  

Číslo účtu.:   SK40 3100 0000 0043 5029 6102    

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) .  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  Prístroje pľúca  

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

Park Angelínum 2, 040 01 Košice 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky):  

2 Objednávky , lehota dodania 2 prístrojov je do 20.12.2021.  

 

7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je obstaranie 2 ks  prístrojov na efektívne odstránenie hlienového sekrétu 

a elimináciu hyperinflačných stavov. Prístroje majú  slúžiť na aktiváciu hlienu v hornej aj 

dolnej časti pľúc, výsledkom má byť premena hlienu na kvapalnejšiu formu a je pacientom 

vykašliavaný von. Určený je pre pacientov s cystickou fibrózou, chronickým obštrukčným 

pľúcnym ochorením, astmou a bronchospazmom.  Nie sú známe vedľajšie účinky pre pacienta. 

Celková cena má obsahovať náklady na  dodanie 2 ks prístroja vrátane dopravy na miesto 

určenia. Celková cena je cena s DPH , v členení cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.  

 

8. Spoločný slovník obstarávania:  33190000-8 Rôzne lekárske zariadenia a výrobky 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  Predpokladaná hodnota zákazky bude 

určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača 

bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie 

predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.) 
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10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Platba za dodanie predmetu zákazky bude uhradená na základe vystavenej faktúry v lehote 

splatnosti do 30 dní , bezhotovostným prevodom . Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové 

platby. Zákazka je financovaná z programu ENI CBC HUSKROUA.   

 

11. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti : 

a) Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1, písm. e), f)  ZVO: 

-  Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra  (doklad o oprávnení dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky  

( overuje verejný obstarávateľ )  

b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom  obstarávaní  

- Register  osôb so zákazom účasti ( overuje verejný obstarávateľ ) prostredníctvom  

portálu www.uvo.gov.sk  

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

Najnižšia celková cena zákazky 

 
Pre účely vyhodnotenia  cenových ponúk sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u 

neplatiteľov DPH cena celkom). Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet 

zákazky najnižšiu celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných 

uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien. Víťaznému uchádzačovi budú vystavené 2 

objednávky. 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  18.10.2021 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

1. poštou alebo osobne alebo emailom    
Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode č. 13, v slovenskom 

jazyku a to prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky alebo ponuku doručí osobne, v 

uzavretej obálke  s označením: 

a. Poštové doručenie: 

• Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo) 

• „NEOTVÁRAŤ“ 

• Heslo: „Prístroje pľúca“ 
Na adresu verejného obstarávateľa : 

Názov verejného obstarávateľa : CF Asociácia , Sídlo: Park Angelínum 2, 040 01 Košice 

Osobne: 

      Na adresu verejného obstarávateľa : 

      Názov verejného obstarávateľa : CF Asociácia, 

      Sídlo:Park Angelínum 2,  PSČ:040 01 Košice 

 

b. Mailom na 

• E-mail: vocfasociacia@gmail.com  
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15. Požadovaný obsah ponuky:  

Verejný obstarávateľ nepovoľuje variantné riešenia.  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom (českom) jazyku, v uzatvorenej obálke, alebo e-

mailom.  

Požadujeme, aby uchádzač  v lehote podľa bodu 13) tejto výzvy zaslal vyplnené , 

podpísané a opečiatkované nasledovné doklady a údaje:  

 

1) Príloha č.1 – Cenová ponuka uchádzača (vyplní uchádzač) 

2) Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie (vyplní uchádzač) 

 

Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak 

doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač 

nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet 

zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky,  nebudú brané do úvahy a nebudú 

vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na 

doručenie ponúk.  

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa 

uvedenými v tejto výzve. Uchádzač  nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa 

akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok 

súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  

uchádzačom budú  uzatvorené 2 Objednávky.  

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
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18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  

V rámci  programu: ENI Cross-border Cooperation Programme HU-SK-RO-UA 2014-

2020,  Act/2, rozpočtová  položka  č. 3.2.2.  projektu :  „Odovzdávanie skúseností a 

vybudovanie CF Centra  na zabezpečenie lepšej starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou 

v Ivano-Frankivskom regióne Ukrajiny“ – akronym SK UA CF CARE, kód projektu  ( 

HUSKROUA/1702/8.2/0008 ) a Act/1,rozpočtová položka 3.2.8 projektu: „ Modernizácia CF 

centier v Košiciach a Ivano-Frankivsku“ – akronym MODE  CF SKUA, kód projektu 

HUSKROUA/1901/8.2/0011  

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 8.10.2021  

 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom 

znení nie je možné podať námietky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde 

k uzavretiu zmluvy (objednávky) s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti 

ponúk s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.  

21. Zrušenie súťaže:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle 

§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.  

 

Prílohy:  

 

Príloha č.1 – Cenová ponuka  uchádzača  

Príloha č.2 -  Čestné vyhlásenie  
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