
                                    Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) 

 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení   

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
     Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 
     Sídlo: Hlavná 13, 900 31 Stupava, Slovenská republika  
     IČO: 00364193 
     DIČ: 2020643801 
     Telefón: 0911 410 494 
     Kontaktná osoba: Mgr. Kružliaková Karolína kruzliakova@ddstupava.eu.sk 
 
2. Názov predmetu zákazky: 

Nákup a dodávka elektrických polohovateľných postelí s matracom a príručných servírovacích 
stolíkov  

 
3. Druh zákazky: 
    Tovar, služba 
 
4. CPV: 33192000-2 zdravotnícky nábytok 
              60000000-8 dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 
5. Miesto dodania predmetu zákazky: 
     Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava 
 
6. Opis predmetu zákazky: 
     Predmetom zákazky je nákup a dodávka 8 ks elektrických polohovateľných postelí   

     s antidekubitným matracom a 11 ks príručných servírovacích stolíkov /tzv. Ideál/ k posteliam. 

     Elektrická polohovacia posteľ (elektrické polohovacie lôžko) je určená pre domácu i ošetrovateľskú   

     starostlivosť, musí sa vyznačovať jednoduchým ovládaním, sklopné drevené bočné zábrany. 

     Technická špecifikácia: 

     Polohovacia posteľ – je určená pre použitie v opatrovateľských centrách a v domácom prostredí.  

     Zabezpečuje užívateľom optimálnu nezávislosť a slobodu pohybu. Ovládanie lôžka je pomocou   

     diaľkového ovládania, ktoré umožňuje užívateľovi zvoliť vhodnú polohu tela.  

     Posteľ má polohu:  

     Trendelenburgovú ( kde je panva nad úrovňou hlavy)  

     Anti- Trendelenburgovú (kde je zdvihnutá horná polovica tela, pre lepšie prekrvenie končatín)  

     Elektrická polohovacia posteľ CLASSIC  

     Uhol náklonu je cca 0 - 12°  

     Posteľ (rošt)je delená na štyri časti. Pomocou ovládača môže sa posteľ polohovať.  

     Technické parametre  

     Hlavový diel nastaviteľný     do 76°  

     Nožný diel nastaviteľný     do 26°  

     Rozmery š x d     90 x 200 cm ležiacej plochy  

     Nastavenie výšky ležiacej plochy     od 40 - 80 cm  
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     Napájanie     230 V, 50/60 Hz  

    Priemer kolies     10 cm  

    Nosnosť     178 kg  

    Pracovné zaťaženie     215 kg  

    Vonkajšie rozmery š x d     105 x 217 cm  

    Celková váha postele      110 kg  

      

    Lôžkový stolík slúži ako pomôcka pre ležiacich pacientov, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť.  

    Vďaka kolieskam na spodnej časti je jednoducho ovládateľný a uľahčuje prístup k pacientovi. Stojan     

    má namontované 4 kolieska, pričom dve z nich obsahujú brzdu, aby sa dal stolík zaistiť. Pult je  

    polohovateľný, vyrobený z dreva a má zvýšené okraje, čím sa zabraňuje zošmyknutiu predmetov.  

    Technické parametre stolíka k posteli:  

    Hmotnosť     7 kg  

    Nosnosť     10 kg  

    Rozmer podnosu     60 x 40 cm  

    Nastaviteľná výška (sivobiely stolík)     70 - 105 cm  

    Nastaviteľná výška (drevený stolík)     76 - 124 cm  

    Sklon     do 45°  

    Hrúbka dosky     16 mm 

 

V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú  

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými 

parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími. 

 
7. Lehota plnenia: 
     Dodávka tovaru najneskôr do 30.11.2019  
 
8. Predkladanie ponuky: 
    Záujemca musí predložiť svoju ponuku rozdelenú na dve časti: cenová ponuka postelí s matracom  

    a cenová ponuka stolíkov.  Ponuky možno predkladať na všetky časti. 

 
9. Lehota predkladania ponúk:  

Ponuky je potrebné doručiť:  

- prostredníctvom služby 

- alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 

- alebo zaslať elektronicky (podpísané podklady v naskenovanej podobe) na adresu: 

kruzliakova@ddstupava.eu.sk do 04.11.2019 do 12:00 hod. 

Obal ponuky v prípade fyzického doručenia (poštou, osobne) musí obsahovať:  

 -  adresu verejného obstarávateľa 

 -  adresu uchádzača vrátane názvu alebo obchodného mena 

 -  označenie heslom zákazky: „Nákup a dodávka elektrických polohovateľných postelí s matracom 

a príručný servírovací stolík“ 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. 
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10. Podmienky účasti: 
       - identifikačné údaje uchádzača 
       - doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona  
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 
        
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
       Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré boli 
zaradené do vyhodnotenia pre každú časť predmetu zákazky samostatne. Verejný obstarávateľ bude 
hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria:  Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu cenu celkom  v EUR s DPH za 
poskytnutie/dodanie tej časti predmetu zákazky, na ktorú ponuku predkladá. Poradie uchádzačov sa 
zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je počet uchádzačov. 
 
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 
       Maximálna výška zdrojov: 
       11 ks príručný stolík   - celková cena 1.008,- Eur bez DPH 
       8 ks elektrická polohovateľná posteľ + antidekubitný matrac  - celková cena 6.333,- Eur bez DPH 
 
Cenu je potrebné stanoviť ako koncovú cenu, kde budú premietnuté všetky náklady spojené  
s dodaním, dopravou, vykládkou, montážou na mieste plnenia predmetu zákazky.  
 
13. Spôsob vzniku záväzku:  

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na dodanie predmetu zákazky a zašle tomuto 
uchádzačovi objednávku. 
 

14. Podmienky financovania: 
       Platba bude realizovaná až po dodaní tovaru formou bezhotovostného platobného styku.   
        Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Právo vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po    

odovzdaní a prevzatí plnenia. Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia. 
 
15. Doplňujúce informácie: 

 Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta plnenia, aby si záujemcovia sami 
overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.    
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku na verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť 
podmienky prieskumu trhu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu  
z predložených ponúk, ak: 
- nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu. 
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere vhodného uchádzača pri postupe zadávania 
zákazky s nízkou hodnotou  nie je možné podať námietku v zmysle zákona o VO. 

 
    Dovoľujeme si Vás upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému 
obstarávateľovi záväzok s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah (objednávku). 
 
 
V Stupave, dňa 28.10.2019 


