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Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru – automatický
externý defibrilátor s príslušenstvom
___________________________________________________________________________
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre z dôvodu hospodárneho
využitia pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás žiada o predloženie
cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru – automatický externý defibrilátor
Špecifikácia predmetu obstarávania :
1.Automatický defibrilátor – vyhodnocuje kvalitu KPR v reálnom čase hlasovými pokynmi
vedie záchrancu k tomu, aby resuscitoval správnu frekvenciu a správnu hĺbku kompresie hrudníka.
2. Batérie – Kapacita batérií v pohotovostnom režime 4 rokov, 200 výbojov alebo 10 hodín
monitorovania.
3. Dospelé elektródy multifunkčné dvojdielne elektródy umožňujúce rýchle použitie, čím šetria
čas v kritickej situácií.
4. Detské elektródy – s inteligentným pediatrickým prispôsobením obsahuje hlasové a textové
výzvy, ktoré označujú záchrancovi, že sú použité správne elektródy. Detskými elektródam môžeme
defibrilovať dieťa od 1 roka do 8 rokov alebo 25 kg.
Minimálne požiadavky na defibriláror:
- vizuálne aj zvukové nabádanie na kompletný postup poskytnutia prvej pomoci pri bezvedomí
- výdrž batérii v pohotovostnom režime minimálne 4 rokov
- expirácia elektród minimálne 2 rokov
- bezplatný servis a údržba prístroja na minimálne 5 rokov
- súčasťou prístroja preškolenie a vydanie osvedčenia od spoločnosti ktorá vlastní akreditácií MZSR
na poskytnutie kurzov prvej pomoci.
Požadujeme po zakúpení prístroja od predajcu následné zabezpečenie preškolenia obsluhujúceho
personálu na použitie AED.

Množstvo : množstvo je uvedené predbežne, môže byť upravené podľa ceny a pridelených
finančných prostriedkov do limitu 8.000,- € s DPH
Termín dodania : do 14.12.2012

Požadované dokumenty : - technický list s technickým popisom výrobku, vyhlásenie o zhode so
smernicami EU - splnenie špecifikácie doložiť k cenovej ponuke!
- v cenovej ponuke uviesť dátum vystavenia, podpis zástupcu
(zodpovedného pracovníka) a pečiatku organizácie
Miesto dodania tovaru: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
Predpokladaná hodnota zákazky : 8.000,- € s DPH
Spôsob určenia ceny :
- cena za predmet obstarávania musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru, dopravou
do miesta určenia, špedičnými poplatkami, dovoznými prirážkami, a pod.
- žiadame stanoviť jednotkovú cenu za požadovaný predmet obstarania, t. j. za jeden ks AED a
príslušenstvo
- celkovú cenu udajte v štruktúre : daňový základ, DPH, cena s DPH.
- uviesť dobu platnosti cien
- cenovú ponuku vpísať do predloženej tabuľky, prípadne spracovať podľa predlohy
Cena za
Predpoklajednotku
daný počet
bez DPH v
ks
€
3

P.č.

Druh: tovaru/služby/práce

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Automatický defibrilátor
Batérie (ak nie sú súčasťou prístroja)
9
Dospelé elektródy
Detské elektródy
3
Preškolenie príslušníkov
60(osôb)
Cena celkom bez DPH v €
Výška DPH vyjadrená v €
Cena celkom s DPH v €
Celková cena s dodaním tovaru s DPH v €

Cena spolu za
predpokladaný
počet ks bez
DPH v €

-

-

Platnosť cien: Uvedené ceny sú platné od ................... do ................... .
Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou je:
- najnižšia cena za 1sadu AED (AED, batérie, 3ks dospelé elektródy, 1ks detské elektródy),
- splnenie požadovaných špecifikácií obstarávaného materiálu, ich doloženie technickými
listami,
- podmienka úspešnosti - zaslanie CP do 11.12.2012 do 14.00hod., kompletná dodávka do
konca roka 2012 a fakturácia materiálu do 13.12.2012.
Lehota na predloženie ponuky :
- ponuky zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu, faxom na telefónne číslo 037/6584872,
prípadne v elektronickej podobe (scan vo formáte PDF) s podpisom a pečiatkou na adresu
katarina.domianova@hazz.minv.sk, najneskôr do 11.12.2012, do 14,00 hod.
Veríme, že predložíte cenovú ponuku na požadovaný predmet obstarávania .
S pozdravom
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