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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
nákup diagnostických súprav určených na diagnostiku
špecifických protilátok voči Aspergillus fumigatus
č. 6/2015 HPL spol. s r.o.

Vyhlasovateľ zákazky:

Predmet zákazky:

HPL spol. s r.o.
Istrijská 20, 841 07 Bratislava
IČO: 356 924 48
registrácia v OR OS Bratislava I, oddiel.: Sro, vložka číslo:
11184/B
kontaktná osoba: p. Ing. Jana Vydrová, vydrova@hpl.sk

Nákup diagnostických súprav:

Názov
Aspergillus fumigatus IgG protilátky
Aspergillus fumigatus IgA protilátky

odhadovaný odber testov za rok
400
400

Opis zákazky:

Vyhlasovateľ nakúpi od zvoleného predkladateľa diagnostické súpravy
v druhu a množstve zmluvne dohodnutom na základe vyhodnotenia
ponúk.
Podmienky kontraktu:
- v ponuke uvedené aj všetky spotrebné, kontrolné a kalibračné
materiály,
- minimalizácia manuálnej práce
- celý sortiment od jedného výrobcu

Účel a pravidlá:

Účelom výzvy na predkladanie ponúk je výber najvhodnejších
a najvýhodnejších ponúk. Vyhlasovateľ bude predložené ponuky
hodnotiť na základe vlastných úvah o ich výhodnosti. Hlavné
hodnotiace faktory sú: cena (uvádzať aj jednotkovú cenu), kvalita,
dĺžka poskytnutej minimálnej záručnej doby testov pri dodaní,
spoľahlivosť pri plnení predmetu zákazky, senzitivita a špecificita
testov, dobré meno výrobcu i dodávateľa.
Vyhlasovateľ si prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk vyberá
jedného alebo viacerých predkladateľov ponúk, s ktorým alebo s
ktorými začne rokovanie o uzatvorení zmluvy na daný predmet
zákazky, pričom vybratí predkladatelia sú predloženými ponukami
viazaní, ak sa s vyhlasovateľom nedohodnú na niečom inom.
Vyhlasovateľ
v termíne
určenom
nižšie
zverejní
predkladateľa/predkladateľov vybratej ponuky/ponúk na svojej
internetovej stránke www.hpl.sk, pričom môže uviesť aj ich poradie. Ak
vyhlasovateľ uvedie poradie predkladateľov vybratých ponúk, začne
rokovanie s predkladateľom umiestneným na prvom mieste. Ak s ním
nedôjde k uzavretiu zmluvy, bude rokovať s uchádzačom na ďalšom
mieste v poradí.
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Podávanie ponúk:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo aj iba na čiastkový kontrakt
uvedených produktov, vždy však na uvedený objem konkrétneho
produktu. Súčasťou ponuky musí byť návrh podmienok pre budúcu
kúpno-predajnú zmluvu, návrh doby trvania kontraktu, ponuky na
otestovanie diagnostickej súpravy.
Návod na použitie testu, príbalové letáky v elektronickej podobe:
a) v elektronickej forme na mailovú adresu kontaktnej osoby.

Začiatok predkladania ponúk:

20.10.2015

Koniec predkladania ponúk:

11.11.2015

Dátum vyhodnotenia ponúk:

18.11.2015

Vyhlasovateľ má právo výzvu na predkladanie ponúk meniť alebo zrušiť, pričom oznámenie
o tom zverejní na svojej internetovej stránke. V termíne podávania ponúk môžu
predkladatelia svoje ponuky odvolať. Predkladatelia nemajú nárok na úhradu nákladov
vynaložených pri predkladaní ponúk.

Podpis: ..............................................
Meno: MUDr. Juraj Hanzen
Funkcia: generálny riaditeľ
a splnomocnenec
HPL spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 16.10.2015
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