Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
a pre vyhodnotenie ponúk
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Handlová
Zastúpené:
Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
IČO:
00318094
DIČ:
2021162660
Sídlo:
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
Internetová adresa:
http://www.handlova.sk/
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Fax:
e-mail:

Ing. Mária Lenková
046/519 25 48
046/542 56 14
maria.lenkova@handlova.sk

2. Postup:
Mesto Handlová ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) 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“) prostredníctvom tejto výzvy realizuje prieskum trhu za účelom určenia
predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky neprekročí finančný limit 5 000 EUR bez DPH, predložené
cenové ponuky budú súčasne vyhodnotené v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v zadaní
nižšie špecifikovanej zákazky.
3. Druh zákazky:
Tovar
4. Názov zákazky:
„Defibrilátor pre mestskú políciu“
5. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie automatizovaného externého defibrilátora (AED) pre Mestskú políciu
Handlová spolu s príslušenstvom v balení (nalepovacími elektródami pre dospelých, batériou a návodom
na použitie), s prenosným obalom na defibrilátor a 1 párom nalepovacích detských elektród, vrátane
služieb spojených s dovozom, vyložením tovaru v mieste dodania a zaškolením 13 obsluhujúcich
zamestnancov.
Špecifikácia predmetu zákazky:
A.) Verejný obstarávateľ požaduje dodať 1 automatizovaný externý defibrilátor:
- nový tovar, doposiaľ nepoužívaný,
- defibrilátor s bifázickou technológiou výboja,
- s postupne zvyšujúcou energiou výboja z 200 J (joulov) až do 360 J pre použitie v prípade, ak
porucha srdcového rytmu nebola odstránená prvým výbojom,
- umožňujúci resuscitáciu zachraňovanej osoby pred výbojom,
- s možnosťou prejsť z režimu automatizovaného externého defibrilátora do manuálneho režimu,
- s podsvieteným LCD displejom zobrazujúcim grafické pokyny k činnosti, stav prístroja a aktuálnu
kapacitu batérie,
- s upozornením na nízku kapacitu batérie,
- určený pre použitie aj laickou verejnosťou,
- s jednoduchou a intuitívnou obsluhou prístroja,
- s automaticky spustenou vizuálnou a zvukovou nápovedou pre sprevádzanie užívateľa vo všetkých
fázach oživovania,
- so slovnými pokynmi v slovenskom jazyku,
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- s kontrolou pulzu,
- s detekciou pohybu,
- s automatickou analýzou prístroja,
- umožňujúci záznam a ukladanie informácií pre neskoršiu kontrolu o činnosti prístroja a o min. dvoch
posledných zachraňovaných osobách,
- umožňujúci bezdrôtový prenos dát do osobného počítača,
- umožňujúci komunikáciu s profesionálnymi záchranárskymi prístrojmi,
- odolný proti vonkajším vplyvom (pád, prašné prostredie a tryskajúca voda - stupeň ochrany IP55),
- s nalepovacími elektródami pre dospelých v balení,
- s batériou v balení,
- s návodom na požitie (manuálom) v balení,
- s možnosťou použitia detských elektród s nižšou energiou.
Hmotnosť defibrilátora vrátane batérie a elektród: max. do 3,5 kg
Kapacita novej nenabíjateľnej batérie: min. 400 výbojov s energiou 200 J
Doba nabíjania na 360 J: kratšia ako 12 sekúnd
Životnosť batérie v pohotovostnom režime: min. 4 roky
Prevádzková teplota: od 0 0C do 50 0C
Rozmery: výška do 10 cm; šírka do 25 cm; hĺbka do 30 cm
B.) Verejný obstarávateľ požaduje dodať 1 pár nalepovacích detských elektród:
- nový tovar, doposiaľ nepoužívaný,
- kompatibilný s defibrilátorom špecifikovaným v bode A.)
C.) Verejný obstarávateľ požaduje dodať 1 prenosný obal na defibrilátor (textilnú tašku alebo brašňu):
- nový tovar, doposiaľ nepoužívaný,
- určený k ochrane, uloženiu a preprave defibrilátora špecifikovaného v bode A.)
D.) Verejný obstarávateľ požaduje zaškoliť 13 zamestnancov Mestskej polície k používaniu a
k obsluhe defibrilátora špecifikovaného v bode A.)
CPV slovník:
Hlavný predmet
Hlavný slovník:

33182100-0 Defibrilátory

Doplňujúci predmet
Hlavný slovník:
80511000-9 Školenie pracovníkov
60000000-8 Dopravné služby
6. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE. Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa.
8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Dodanie predmetu zákazky sa uskutoční na základe potvrdenej písomnej objednávky.
Verejný obstarávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov odo dňa jeho
prevzatia uvedeného v dodacom liste. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady
tovaru.
9. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
10. Termín dodania predmetu zákazky:
do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Úhrada za plnenie
predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia zálohy alebo
preddavku, po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúry s lehotou splatnosti
14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Faktúra musí spĺňať náležitosti
daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry bude dodací list podpísaný
zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.
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12. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:
do 30. 04. 2020 do 09:00 hod.
Ponuku je možné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: maria.lenkova@handlova.sk vo forme
PDF skenu (príp. obrázku) uchádzačom podpísaných dokumentov s uvedením hesla „Defibrilátor
pre MsP-NEOTVÁRAŤ“. Uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku. Ponuka sa predkladá
v slovenskom jazyku a v mene EUR.
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk nebudú v súlade s § 49
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované.
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky
náklady spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna
a vyjadrená v Eurách za celý predmet zákazky.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, cenu uvedie v zložení:
cena za predmet zákazky bez DPH v EUR
sadzba DPH v % s vyčíslenou výškou DPH v EUR
celková cena za predmet zákazky s DPH v EUR
Ak uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie celkovú cenu za predmet zákazky v EUR.
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
14. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:
V zmysle § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom
obstarávaní.
Podľa § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť
len ten uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
služby. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32, ods. 2, písm. e) zákona o
verejnom obstarávaní doložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
Uchádzač nie je povinný predkladať Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra,
verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť
len ten uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32, ods. 2, písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:
V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky neprekročí finančný limit 5 000 EUR bez DPH, cenové
ponuky predložené uchádzačmi budú súčasne vyhodnotené v zmysle § 117 zákona o verejnom
obstarávaní.
Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia
podmienky účasti uvedené v bode 14. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa
na predmet zákazy a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve.
Kritérium : najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
16. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:
1. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 14. tejto výzvy v rozsahu:
a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (uchádzač nie je povinný
predložiť Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra, verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy).
b) Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní podľa prílohy č. 2 tejto výzvy.
2. Cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a pre
vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.
3. Produktové listy ponúkaného tovaru alebo iné informačné materiály preukazujúce splnenie
požiadaviek na predmet zákazky.
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17. Vysvetlenie
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese:
maria.lenkova@handlova.sk
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne plnenie objednávky, verejný obstarávateľ môže
zadať objednávku uchádzačovi, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým
uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma,
ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.
Prílohy:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a pre
vyhodnotenie ponúk (formulár na vyplnenie pre uchádzača)
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie
V Handlovej, dňa 23. apríla 2020

Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta Handlová
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