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Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „výzva“) 

zákazka 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 ,,ZoVO“) 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VYHLASOVATEĽA 

Svet zdravia Akadémia, n.o. 
MUDr. Pribulu 412/4 
089 01 Svidník 
IČO: 37 887 343 
Kontaktné údaje vyhlasovateľa: vosk@svetzdravia.com 

2. PREDMET ZÁKAZKY 

2.1. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 
Názov:  Lôžka 
CPV:  33192120-9 – Nemocničné lôžka 
 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
Druh: Tovar 

2.2. Predpokladaná hodnota zákazy v EUR bez DPH: 14 899,60  
Maximálna akceptovaná celková cena za predmet zákazky je cena predpokladanej hodnoty zákazky s pripočítaním 
DPH. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, 
že ceny uvádzané v ponukách presiahnu vyhlasovateľom stanovenú predpokladanú hodnotu tejto zákazky. Vyhlasovateľ 
bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky. 

2.3. Predmetom zákazky je dodanie nových, nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných pre 
komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 
je uvedená v Prílohe č. 2 – „Špecifikácia predmetu zákazky“ tejto výzvy (ďalej len „Príloha č. 2“). 

2.4. Uchádzač je povinný pripraviť a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom musí vychádzať z podkladov 
a podmienok stanovených v tejto výzve a v Kúpnej zmluve.  

2.5. Ponúkané zariadenia musia spĺňať technickú špecifikáciu uvedenú v Prílohe č.2. Vyhlasovateľ, v prípade ak v špecifikácii 
súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje výrobok konkrétneho výrobcu, 
umožňuje predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú zariadenia určené. 
Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej 
charakteristiky je na strane uchádzača. Pri navrhovaní ekvivalentných zariadení musí uchádzač postupovať s odbornou 
starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný vyhlasovateľom požadovaný účel a plnú funkčnosť. Predložený 
ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť vyhlasovateľ v rámci súčinnosti viažucej sa 
k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie 
dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy. 

2.6. Zákazka je realizovaná formou „Zákazky s nízkou hodnotou len na pozvanie“ bez elektronickej aukcie s pozvaním min. 3 
potencionálnych uchádzačov v softvéri pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek JOSEPHINE. JOSEPHINE je webová 
aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. Vyhlasovateľ zverejnil informáciu o zámere nakúpiť nemocničné 
lôžka min. 10 dní pred skončením lehoty na predkladanie ponúk na svojej webovej stránke  
https://www.procare.sk/svet-zdravia-akademia/. Záujemca môže počas lehoty na predkladanie ponúk požiadať 
vyhlasovateľa prostredníctvom kontaktného e-mailu (uvedeného v kontaktných údajoch vyhlasovateľa) o zaslanie 
pozvania do zákazky  (t.j. umožnenie účasti v predmetnej zákazke a sprístupnenie kompletnej dokumentácie VO). 

3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY  

3.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE  

4.1. Vyhlasovateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude súčasťou ponuky variantné riešenie, variantné riešenie 
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

5. POŽIADAVKY NA ŠTRUKTÚRU A OBSAH CENY V PONUKE  

5.1. Cena v ponuke musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a musí byť uvedená v EUR.  

5.2. Do konečnej ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky uchádzača súvisiace s realizáciou 
predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky a v zmluve, ktorá je Prílohou č. 3 – „Návrh 
kúpnej zmluvy“ tejto výzvy (ďalej len „Príloha č. 3).  
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5.3. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a 
poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením 
svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien 
zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.  

5.4. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým výrobkom, materiálom a súvisiacim 
činnostiam, ako aj vyhlasovateľom požadovaných úkonov a služieb podľa pokynov a podmienok, ktoré sú uvedené v 
predmete zákazky.  

5.5. Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením požiadaviek na predmet zákazky 
a zmluvných podmienok, t.j. najmä náklady na činnosti súvisiace s dodaním a dovozom zariadení, dodaním a dovozom 
pomocných materiálov, ak sú potrebné, náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, inštaláciu, 
údržbu, zaškolenie, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na 
opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu dodávky, odskúšanie zariadenia, 
všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia, spolupráca a 
koordinácia s prípadnými subdodávateľmi.  

5.6. Do ceny musia byť zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých funkčných skúšok, ak sú potrebné, vrátane vyhodnotenia a 
správ, vykonanie všetkých činností v súvislosti s dodaním zariadení.  

5.7. Uchádzač uvedie jednotkovú cenu za každú položku predmetu zákazky a celkovú cenu za celý predmet zákazky (súčin 
jednotkovej ceny položky a množstva položky) so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta v zmysle matematických pravidiel. 
Celková cena predmetu zákazky je daná súčtom celkových cien všetkých položiek predmetu zákazky. 

5.8. Ak uchádzač je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie v ponuke ceny bez DPH aj ceny s DPH.  

5.9. Ak uchádzač má miesto sídla mimo Slovenskej republiky v rámci členských štátov EÚ a je platiteľom DPH v mieste svojho 
sídla, uvedie v ponuke ceny bez DPH (prenesenie daňovej povinnosti).  

5.10. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke ceny bez DPH a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  

5.11. V prípade, že ponuka nebude v súlade so zákonom o DPH, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
ktorých porušenie alebo nedodržanie by malo vplyv na konečnú cenu zákazky, vyhlasovateľ požiada uchádzača o opravu. 
Takýto úkon sa nebude považovať za zmenu ponuky.  

5.12. V prípade, že cena za predmet zákazky navrhnutá uchádzačom nebude určená požadovaným spôsobom, ponuka 
uchádzača bude vylúčená z dôvodov nedodržania požiadaviek stanovených vyhlasovateľom v tejto výzve. 

5.13. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ponuky za predmet zákazky.  

5.14. Vyhlasovateľ výrazne apeluje na uchádzačov, aby si pozorne prečítali priloženú zmluvu, podľa ktorej bude prebiehať 
realizácia a podľa ktorej bude prebiehať aj financovanie. 

6. KOMUNIKÁCIA MEDZI VYHLASOVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI  

6.1. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len „komunikácia“) medzi vyhlasovateľom / 
záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a 
obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených 
v týchto dokumentoch.  

6.2. Vyhlasovateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom 
obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka 
akejkoľvek komunikácie a podaní medzi vyhlasovateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného 
obstarávania.  

6.3. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu 
možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa 
v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.  

6.4. Ak je odosielateľom zásielky vyhlasovateľ, tak záujemcovi/ uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail / e-maily 
bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási 
do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. 
Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s vyhlasovateľom.  

6.5. Ak je odosielateľom informácie záujemca/ uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže 
prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy vyhlasovateľovi. Takáto zásielka sa 
považuje za doručenú vyhlasovateľovi okamihom jej odoslania v systému JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.  

6.6. Vyhlasovateľ výrazne odporúča záujemcom, aby si pozorne prečítali zverejnený manuál JOSEPHINE – skrátený návod 
Účastník, v ktorom sa dozvedia všetky podstatné informácie pre prácu so systémom JOSEPHINE. Manuál sa nachádza na 
základnej stránke josephine.proebiz.com vpravo hore. 

7. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K WEBOVEJ APLIKÁCIÍ JOSEPHINE  

7.1. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE 
je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com  
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7.2. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov: 
Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia, Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo Google Chrome. 

8. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE VÝZVY  

8.1. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia akýchkoľvek poskytnutých informácií v lehote na predkladanie ponúk, 
môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE podľa vyššie 
uvedených pravidiel komunikácie. 

8.2. Podania a dokumenty sú medzi vyhlasovateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného 
rozhrania systému JOSEPHINE.  

8.3. Hospodársky subjekt môže požiadať vyhlasovateľa o vysvetlenie. Svoju otázku doručí hospodársky subjekt vyhlasovateľovi 
dostatočne včas tak, aby vyhlasovateľ mohol poskytnúť vysvetlenie najneskôr 2 pracovné dni pred skončením lehoty na 
predkladanie ponúk.  

8.4. Vyhlasovateľ požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži záujemcovia zapracovali do svojich ponúk. 

9. JAZYK PONUKY  

9.1. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej 
republiky (slovenský jazyk).  

9.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom jazyku, musí byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť 
preložený do štátneho t.j. slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich 
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom, t.j. slovenskom jazyku. 

10. NÁKLADY NA PONUKU  

10.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že vyhlasovateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo 
zruší postup zadávania zákazky.  

10.2. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom 
nevracajú sú súčasťou dokumentácie. 

11. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK  

11.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 13.12.2018 do 10:00 hod. 

11.2. Ponuky musia byť doručené elektronicky do systému https://josephine.proebiz.com v lehote na predkladanie ponúk.  

11.3. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí. 

11.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

12. VYHOTOVENIE PONUKY 

12.1. Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť 
vyhlasovateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených vyhlasovateľom bez určovania svojich osobitných 
podmienok.  

12.2. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto 
výzve.  

12.3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 
https://josephine.proebiz.com/  

12.4. Ponuka je do systému JOSEPHINE vložená vo chvíli dokončenia spracovania obálky (priebeh spracovávania systém 
znázorňuje percentami vedľa príslušného tlačidla). Vloženie ponuky systém potvrdí hláškou „Uložené“ a samotná ponuka 
sa zobrazí v záložke Ponuky a žiadosti. Predloženú ponuku vidí uchádzač zobrazenú v záložke Ponuky a žiadosti s dátumom 
vloženia. Po úspešnom nahratí ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail s 
informáciou o podanej ponuke, a to na e-mailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral.  

12.5. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto výzve, musia byť k termínu predloženia ponuky platné 
a aktuálne.  

12.6. Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť 
ich do systému ako súčasť ponuky. Vyhlasovateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých dokladov predložených 
v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu dokladov. V prípade, že sú doklady vydávané orgánom verejnej 
správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny 
doklad (vrátane jeho úradného prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné). 

13. SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY  

13.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Vyhlasovateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov v tej 
istej časti predmetu zákazky.  
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13.2. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: 
https://josephine.proebiz.com, a to v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve. Ponuka 
musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe. V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, 
vyhlasovateľ na ňu nebude prihliadať.  

13.3. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla aj pomocou občianskeho preukazu s 
elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).  

13.4. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné urobiť dvoma spôsobmi:  
- v systému JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a 

bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorej pomocou eID registruje 
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 
8:00 hod. – 16:00 hod., alebo 

- počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou 
doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú 4 pracovné dni a je potrebné s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.  

13.5. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname obstarávaní vyberie predmetné 
obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.  

13.6. Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v 
systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com  

13.7. V predloženej ponuke za danú časť predmetu zákazky prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené 
požadované naskenované doklady (doporučený formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v tejto výzve, a vyplnenie 
položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií v Prílohe č. 3 – „Súhrnná cenová 
ponuka“ tejto výzvy (ďalej len „Príloha č. 3“).  

13.8. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.  

13.9. Uchádzačom navrhovaná cena za požadovaný predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR 
(Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba 
DPH, cena s DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Celková cena (kritérium hodnotenia)“).  

13.10. Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky 
postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidla „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej 
ponuky).  

14. OBSAH PONUKY 

14.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa tejto výzvy vo forme uvedenej 
v tejto výzve doplnené tak, ako je to stanovené v týchto bodoch výzvy. 

14.2. Všetky dokumenty v ponuke musia byť podpísané uchádzačom, t.j. štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov, v tomto prípade bude súčasťou ponuky písomné 
plnomocenstvo s notársky osvedčenými podpismi pre zástupcu uchádzača, podpísané osobou/osobami oprávnenými 
konať v mene uchádzača. 

14.3. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovné dokumenty a doklady: 

14.3.1. Vyplnená Príloha č. 1 – „Identifikačné údaje o uchádzačovi“ (resp. členoch skupiny dodávateľov, ak to je 
relevantné) tejto výzvy podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov (predložiť naskenovaný dokument). 

14.3.2. Vyplnená Príloha č. 2 – „Špecifikácia predmetu zákazky“ tejto výzvy s uvedením identifikácie ponúkaného 
zariadenia podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za 
skupinu dodávateľov (predložiť naskenovaný dokument). 

14.3.3. Produktové listy / Manuály resp. iné informačné materiály k ponúkaným zariadeniam preukazujúce splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky uvedených v Prílohe č.2 tejto výzvy (predložiť naskenovaný dokument); 

14.3.4. Vyplnená Príloha č. 3 - „Súhrnná cenová ponuka“ tejto výzvy podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov, (predložiť naskenovaný dokument aj 
vyplniť v systéme JOSEPHINE ako súčasť ponuky). 

14.3.5. Vyplnená Príloha č. 5 – „Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok“ tejto 
výzvy podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za 
skupinu dodávateľov. Návrh zmluvy je záväzný a nie je možné ho nijako meniť. To neplatí pre úpravy chýb v 
písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.), ktoré nemenia význam konkrétnych ustanovení 
(predložiť naskenovaný dokument). 

14.3.6. Dôkaz o vhodnosti ekvivalentných zariadení (ak je potrebný) alebo iných vhodných dokumentov, ktorými bude 
uchádzač preukazovať právo predložiť ekvivalentné zariadenie a požadované technické a funkčné vlastnosti 
ekvivalentných zariadení, vrátane podrobných špecifikácií (predložiť naskenovaný dokument). 
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15. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY  

15.1. Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie 
alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení 
prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky). 

16. OTVÁRANIE PONÚK  

16.1. Otváranie ponúk sa uskutoční: 13.12.2018 o 10:30 hod. 

16.2. Ponuky sa budú otvárať neverejne v priestoroch spoločnosti Svet zdravia, a.s., Trade Center ul. Trieda SNP 37/395, 040 
11  Košice. 

17. VYHODNOTENIE PONÚK A PODMIENOK ÚČASTI 

17.1. Komisia bude pri vyhodnotení ponúk a podmienok účasti postupovať nasledovne:  

17.1.1. Zoradí ponuky prijaté v lehote na predkladanie ponúk podľa kritériá na vyhodnotenie ponúk.  

17.1.2. U uchádzača umiestneného na predbežnom 1. mieste overí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie 
podmienok účasti. V prípade, ak tento uchádzač splní stanovené požiadavky na predmet zákazky a podmienky 
účasti, vyhlasovateľ príjme túto ponuku. Ostatné ponuky v takomto prípade nebudú vyhodnocované.  

17.1.3. V prípade, ak ponuka uchádzača umiestneného na predbežnom 1. mieste nebude spĺňať požiadavky na predmet 
zákazky a/alebo podmienky účasti, vyhlasovateľ vylúči túto ponuku a pristúpi k overeniu splnenia požiadaviek 
na predmet zákazky a splneniu podmienok účasti u uchádzača umiestneného na predbežnom 2. mieste. Komisia 
bude postupovať analogicky, až kým neidentifikuje úspešného uchádzača.  

17.1.4. V prípade, ak ani jedna ponuka nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky a/alebo podmienky účasti, 
vyhlasovateľ zruší výberové konanie.  

17.1.5. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.  

17.2. V prípade, ak ponuka bude obsahovať inú sadzbu DPH, aká je používaná na území SR, komisia odpočíta ním udanú 
hodnotu DPH od celkovej ceny a pripočíta k nim platnú sadzbu DPH používanú na území SR. Takýto úkon sa nepovažuje 
za zmenu ponuky. V prípade identifikovania rôzneho návrhu na plnenie v ponuke uchádzača (napr. iný návrh v zmluve a 
iný návrh vo formulári v systéme JOSEPHINE) bude komisia postupovať v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre 
verejné obstarávanie č. 5/2016.  

17.3. Ak uchádzač je platcom DPH v Slovenskej republike, bude sa hodnotiť celková cena s DPH.  

17.4. Ak uchádzač má miesto sídla mimo Slovenskej republiky v rámci členských štátov EÚ a je platiteľom DPH v mieste svojho 
sídla, uvedie v ponuke ceny bez DPH, ale pri hodnotení komisia k jeho cenám pripočíta DPH (prenesenie daňovej 
povinnosti). Celková cena bez DPH navýšená o DPH bude predmetom vyhodnotenia z dôvodu, že v prípade úspešnosti 
tohto uchádzača by bola prenesená daňová povinnosť na vyhlasovateľa ako na osobu povinnú zaplatiť daň z pridanej 
hodnoty v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH sa vyčísli v súlade s legislatívou platnou v 
Slovenskej republike v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

17.5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom, v ktorej nebude započítaná DPH. Vyhlasovateľ 
upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po uzatvorení zmluvy nebude platiteľom DPH, 
sa stane po predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.  

18. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

18.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH. 

18.2. Maximálna akceptovaná celková cena za predmet zákazky je cena predpokladanej hodnoty zákazky s pripočítaním DPH.  

18.3. Spôsob uplatnenia kritéria:  
- Podľa stanovených pravidiel sa uplatní kritérium hodnotenia za celý predmet zákazky. 
- Poradie ponúk bude určené vzostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. 
- Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou celkovou cenou vrátane DPH. 

19. SPÔSOB VYHODNOTENIA  

19.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten subjekt, ktorý má oprávnenie podnikať v oblasti predmetu zákazky 
a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  

19.2. Komisia si overí splnenie týchto dvoch podmienok účasti na verejne dostupných registroch (orsr.sk / zrsr.sk a uvo.gov.sk). 
Uchádzač je povinný skontrolovať si platnosť a aktuálnosť zapísaných údajov na uvedených registroch k dátumu 
predkladania ponúk. 

20. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY  

20.1. Úspešným uchádzačom v tejto súťaži sa stane ten uchádzač, ktorého komisia určí za úspešného.  

20.2. Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle vyhlasovateľ všetkým uchádzačom formou Oznámenia o prijatí/neprijatí ponuky. 
Oznámenie bude elektronicky doručené v systéme JOSEPHINE. 
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20.3. Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa doručenia Oznámenia o prijatí ponuky 
doručí na adresu vyhlasovateľa: Oddelenie verejného obstarávania, Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 
040 11 Košice s heslom na obálke „Neotvárať-KZ-Lôžka“ podpísanú Kúpnu zmluvu vrátane príloh v počte 5 ks. Návrh 
zmluvy, ktorý je súčasťou tejto výzvy je záväzný a nie je možné ho nijako meniť. To neplatí pre úpravy chýb v písaní 
(pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.), ktoré nemenia význam konkrétnych ustanovení. Úspešný uchádzač 
doplní do zmluvy svoje identifikačné údaje, ponúknuté ceny, ktoré zodpovedajú predloženej ponuke, informácie týkajúce 
sa subdodávateľov a údaje na kontaktné osoby. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom. 

21. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

21.1. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby vyhlasovateľa nesmú počas prebiehajúcej súťaže 
poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám, to neplatí 
pre osoby zabezpečujúce proces verejného obstarávania.  

21.2. Vyhlasovateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, uzavierania zmluvy, ak by ich poskytnutie bolo v 
rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo 
čestnej hospodárskej súťaži.  

21.3. Vyhlasovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré 
mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné 
informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové 
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob 
výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť 
vyhlasovateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce vyhlasovateľovi 
a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

21.4. Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „dodávateľ“), ako aj akýkoľvek iný 
subjekt, s ktorým je/bude dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), 
pripadne jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú 
povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. 
súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré dodávateľ od vyhlasovateľ obdrží, vyhotoví podľa 
požiadaviek vyhlasovateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možne ich použiť bez 
predchádzajúceho súhlasu vyhlasovateľa. 

22. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

22.1. V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude vyhlasovateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke 
každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas 
dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí 
so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného 
obstarávania.  

23. GENERÁLNA KLAUZULA  

23.1. Vyhlasovateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní. 

24. PRÍLOHY 

24.1. Príloha č. 1 –  „Identifikačné údaje o uchádzačovi“ (v editovateľnej verzii pre účely vyplnenia) 

24.2. Príloha č. 2 – „Špecifikácia predmetu zákazky“ (v .pdf verzii) 

24.3. Príloha č. 2 – „Špecifikácia predmetu zákazky“ (v editovateľnej verzii pre účely vyplnenia) 

24.4. Príloha č. 3 – „Súhrnná cenová ponuka“ (v editovateľnej verzii pre účely vyplnenia) 

24.5. Príloha č. 4 – „Návrh kúpnej zmluvy“ (v .pdf verzii) 

24.6. Príloha č. 5 - „Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok“ (v editovateľnej verzii pre 
účely vyplnenia) 

 


