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Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 14/2010   
- zákazka s nízkou hodnotou 

( ďalej len „ zákon ” ) 
 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov: Mesto  Trnava                                             
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, Ing. Lukáš Královič             
Obec (mesto): Trnava        PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová         Číslo: 3 
Telefón: 033/3236385              Fax:033/3236400   
Elektronická pošta: lukas.kralovic@trnava.sk      
Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou (tovary) :  

         Nákup elektricky polohovateľných postelí       
                                                               
3.      Miesto dodania:     Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava 
 
   
4.      Rozsah zákazky:   
   
- elektricky polohovateľné postele ( predpokl. množstvo 10 ks ) s nasledovnou špecifikáciou: 
- 4 – dielny polohovací rošt 
- 4 elektromotory 
- rozmery lôžka 90x200 cm ( odchýlka +- 5% v šírke postele) 
- elektricky motorom nastaviteľná výška postele v rozsahu od min. 40 cm – do min. 80 cm 
- elektricky motorom nastaviteľný sklon operadla od 0° do min. 70° 
- základná nosnosť min. 130 kg, maximálna nosnosť min. 170 kg 
- bočnice na oboch stranách, ktoré je možné spúšťať 
- min. 2 kolieska zo 4 musia byť zabrzditeľné 
- drevený povrch a drevené bočnice 
- príslušenstvo: prídavná hrazda s trapézovou hrazdičkou 
- dodanie a zaučenie obsluhy 
 
5.      Trvanie zmluvy:    
 Lehota dodania: maximálne 30 dní od doručenia objednávky 

 
6.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 
   

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR a z rozpočtu Mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. 
Objednávka bude vystavená po podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi MPSVaR 
SR a Mestom Trnava. Dotácia bola schválená vo výške 6 000 EUR, maximálna výška 
dotácie na 1 ks postele je 600 EUR. Požadované spolufinancovanie Mesta min. 10%. 

http://www.trnava.sk/
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7.    Podmienky účasti, za ktorých bude vystavená objednávka :          

 Uchádzač priloží naskenované :                                                                                  

1. Doklad o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu 
zákazky,  t. j. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov.  

2. Dokumentáciu s technickou špecifikáciou predmetu zákazky, technickými 
parametrami a fotodokumentáciou, prípadne certifikáty a i.  

               Originály resp. overenú fotokópiu predloží iba vybratý uchádzač. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
8.     Súťažné  podklady : nevydávajú sa 

                                                                                                  
9.     Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 20.9.2012 do 12:00  hod. 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - e-mailom – lukas.kralovic@trnava.sk. 
           

10.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú e-mailom v slovenskom jazyku. E-mail musí obsahovať : 

1. V texte e-mailu označenie ponuky, predmetu zákazky s uvedením ceny a lehoty 
dodania v kalendárnych dňoch. 

2. V prílohe naskenované doklady podľa bodu č. 7 
 
11. Spôsob ocenenia 
         Uchádzač musí v cene zákazky uviesť celkovú cenu za predmet zákazky a jednotkovú 

cenu za 1 ks postele v členení bez DPH, DPH, s DPH. Celková cena bude daná 
súčinom jednotkovej ceny a objednávaného množstva.  

 
12.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
          Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle § 4  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej 
ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na 
predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia 
okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /.  

- uchádzač bude oboznámený o úspešnosti svojej ponuky. 
 

Dátum :  12.9.2012 

 
 
 
 
 
         ................................. 
                            Mgr. Peter Klenovský 
         vedúci Odboru sociálneho 
 
Vybavuje : Ing. Lukáš Královič, OPPaIP 


