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Zadanie zákazky podľa §9 ods.9 v profile verejného obstarávateľa 
   na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb 

   na Úrade verejného zdravotníctva SR 
v zmysle novely  č.28/2013 a č. 95/2013 k  Zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) 

 
1. Predmet obstarávania:  
    Validácie, opravy a servis prístrojov 
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
    Trnavská cesta 52 
    826 45 Bratislava 
    IČO: 607223 
    DIČ:2020878090 
 
3. Kategória zákazky: 
    Služby 
 
4. Opis predmetu zákazky: 
    podľa špecifikácie:  
 
CPV : 50324200-4 Preventívna údržba 
 45259000-7 Oprava a údržba zariadenia 
 

 
Prístroj 

 
Výrobca 

Termostat CO2 
BINDER  
JOUAN, 

Termostat  BINDER  
JOUAN, 

Laminárny box II. biobezpečnostnej triedy 
JOUAN  
HERAEUS  
CLEAN  

 
Laminárny box III. biobezpečnostnej triedy 
 

ESCO 

Vertikálny hlbokomraziaci box HERAEUS   
JOUAN  

 
Hlbokomraziaci box (pultový) 
 

HERAEUS   

Laboratórna centrifúga chladená HETTICH -ROTANTA, 
JOUAN  

Laboratórna centrifúga vysokoobrátková 
ALC 
HETTICH 
EPPENDORF Mini spin 

 
Laboratórna centrifúga 
 

HETTICH 

 
Vodné kúpele 
 

JOUAN 
Sklárny Kavalier 
JULABO Labortechnik GmbH 



MERCK 
MEMMERT 
LAUDA 

 
Trepačka Promax , Multi Reax 
 

Heidolph 

 
Reader MUREX  MRX 
 

Dynex Technologies 

 
Absorbance Reader  
PR 3100 TSC 

 
BIORAD 

 
Premývačka mikroplatničiek  
PW 41 

 
BIORAD 

 
Zariadenie na prípravu čistej a ultračistej vody , RO 60 
Werner 

 
Werner 

 
Autokláv Getinge  
GE 2044 

 
Getinge AB  

 
Vertikálny parný autokláv  
135 S, 135 T H+P 

 
H+P 

 
T3 Thermocycler 

 
BIOMETRA 
 

 
Pulzná ELFO Chef Mapper Chiller System 

 
BIO RAD 
 

 
FAST Real –Time Systém 
Icycler iQ5 

 
BIO RAD 

 
Termocycler PCR        
 iCycler Base 

 
BIO RAD 
 

 
Centrifúga Mini  
Eppendorf 

 
Eppendorf 

 
Light Cycler 

Roche 

 
Autokláv SYSTEC 3870 EL 

Systec Company Ltd. 

 
Vyvíjač pary GEN 9 KW 

Systec Company Ltd. 

 
Defender TSR- Analyzátor, reader  

Alexeter, USA 

 
 
5. Cena predmetu zákazky: 
Ponúkaná cena by mala obsahovať: 

• cenu za servisnú hodinu  
• cenu za dopravu  
• cenu za validácie týchto prístrojov - ak firma vykonáva  
• cena za obhliadku prístroja – určenie  ceny opravy 



    

Ponúkaná cena za jednotlivý predmet zákazky bude cena konečná vrátane všetkých nákladov súvisiacich       
s realizáciou predmetu zákazky s výnimkou ceny za náhradné diely. 
    Cenu uvádzať: 

- jednotková cena a celková cena EUR bez DPH 
- sadzba a výška DPH 
- jednotková cena a celková cena EUR s DPH 
- ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie celkovú cenu v EUR  

 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
    Cenové ponuky je možné zasielať na každú položku jednotlivo – nevyžaduje sa ponuka na celý predmet    
    zákazky      
 
7. Technické požiadavky: 

•  potvrdenie o výhradnom zastúpení  firiem, ktoré konkrétne  prístroje vyrábajú ,  
•  potvrdenie o zaškolení servisných technikov na tieto prístroje  
• dodacie termíny v prípade opráv  

8. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo enviromentálneho manažérstvo: 

Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať predmet zákazky  
 
9. Požadovaná lehota dodania predmetu ( v dňoch, resp. mesačne alebo štvrťročne): 
     obhliadka poruchového prístroja 24-48 hod.,od nahlásenia poruchy,  oprava cca do 14 dní 
  
10. Predpokladaná doba trvania obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia:  
     - dĺžka 12 mesiacov od uzavretia         
     - opakovaná objednávka na základe potrieb obstaraváteľa v priebehu roka 
 
11. Obchodné podmienky:        

- dodanie služby do 14 pracovných dní od obdržania objednávky 
- záruka na poskytnuté služby a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem 

 
12. Kritérium:        
      Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
  
13. Elektronická aukcia:  
      Nie 
 
14. Cenovú ponuku predložiť: 
      E-mailom na e-mailovú adresu:  katarina.pastuchova@uvzsr.sk 
           
15. Lehota predkladania cenových ponúk: 
            1.7.2014 
 
16. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky  
      Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
 - nebude predložená ani jedna ponuka,  
 - ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať minimálnym požiadavkám  
 verejného obstarávateľa,  
 - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie 
 
Kontaktná osoba: OLM, Mgr. Katarína Pastuchová  
V Bratislave dňa 13.6.2014 


