Domov dôchodcov
Výzva na predloženie 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 dôchodcov
Sídlo: Pažítková ul. č. 2
PSČ: 821 01
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovenská republika
IČO: 00226 840
Telefón: +421 2 43634427
Kontaktná osoba:
Mgr. Henrieta Hodáková
mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk

2.

Názov predmetu zákazky
„Elektrické ošetrovateľské lôžka s antidekubitnými matracmi“

3.

Druh zákazky
33192130-2 - Motorizované lôžka
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

4.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava

5.

Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a jeho rozsah
Elektrické ošetrovateľské lôžko s antidekubitným matracom – 15 kusov

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

šírka ložnej plochy

mm

900

dĺžka ložnej plochy

mm

2000

4 koliečka s priemerom

mm

125

Nastavenie chrbtového dielu pomocou elektromotora

°

73

Nastavenie stehenného dielu pomocou elektromotora

°

40

Nastavenie lýtkového dielu pomocou hrebeňa

°

25

Bezpečné prevádzkové zaťaženie

kg

250

Autoregresia chrbtového dielu

cm

12

Autoregresia stehenného dielu

cm

6

matrac

rozmer

matrac

hrúbka

v zhode s normou

EN 60601-2-52:2010

kovová konštrukcia lôžka
povrchová úprava kovových častí

Presne

90x200
14

zváraný kovový rám v celku,nie skladacie
lôžko
lakovanie polyesterovými práškovými farbami, farba:
biela

ložná plocha

čelá

4-segmentová ložná plocha vyrobená z kovových
lamiel
nastaviteľná pomocou elektromotora v rozsahu
min.385 – 790 mm
3x s brzdou ,1x so smerovou aretáciou pre ľahší
transport
Systém súčinnej autoregresie na elimináciu
tlaku pri polohovaní chrbtového a stehenného
dielu
s podsvietením a s ochranou proti
nechcenému polohovaniu
celodrevené so zaobleným rohmi , odtieň buk

úchyty na príslušenstvo (hrazda, príp. infúzny stojan)

v hlavovej časti lôžka

bočnice

celodrevené, pozdĺžne, dvojdielne, integrované, s
poistkou proti nechcenému spusteniu, odtieň buk
pasívny antidekubitný obojstranný, vyrobený z
dvoch studených PUR pien s rozdielnou tuhosťou,
pozdľžne aj priečne prerezaný a rozdelený do troch
anatomických zón
so zipsom a s ochranou proti
pretečeniu,
umývateľný,priedušný,prateľný na
95°C
hrazda s hrazdičkou

výška ložnej plochy
koliečka
Systém súčinnej autoregresie
ručný ovládač

matrac

poťah matraca

súčasťou dodávky

6.

Lehota na poskytovanie predmetu zákazky:
Dodanie do troch mesiacov od podpísania zmluvy.

7.

Predkladanie ponuky
Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na
celý predmet zákazky. Predmet zákazky sa nesmie deliť. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty.

8.

Lehota na predkladanie ponúk:
Do dňa : 12.06.2019 do 9:00
Ponuky doručovať osobne, poštou alebo na e-mailovú adresu: mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk
v lehote na predkladanie ponúk

9.

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
- Identifikačné údaje uchádzača, kontakt na osobu oprávnenú konať za uchádzača
- Doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
najnižšia celková cena za realizáciu diela v EUR s DPH
11. Typ zmluvy:
kúpna zmluva
12. Ďalšie informácie
Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku.
13. Obsah ponuky:
- Identifikačné údaje uchádzača, kontakt na osobu oprávnenú konať za uchádzača
- Doklad o oprávnení na predmet dodávky tovaru
14. Predpokladaná hodnota zákazky

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom
DPH, upozorní vo svojej ponuke.
Na tento predmet zákazky je určený maximálny finančný limit vo výške 20 500 EUR bez DPH.
Dodávateľ vykoná montáž tovaru vrátane dopravy na miesto plnenia a prevádzkovú skúšku tovaru. Vrátane
zaškolenia max. 4 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
15. Podmienky financovania:
Financovanie sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od predloženia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
16. Dôvody na zrušenie 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 určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu,
- ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre
ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu pokračoval.
17. Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok tohto
prieskumu trhu.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi
záväzok s Vami uzavrieť zmluvu/ vystaviť objednávku.
V Bratislave, 06.06.2019

PhDr. Eva Samolejová, MPH, v.r.
riaditeľka

