
Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5, 917 01  Trnava 
 
  

Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu dodávateľa tovaru prostredníctvom elektronickej aukcie 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 7/2013   

 (ďalej len „ zákon”) 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Zariadenie pre seniorov v Trnave  
Zastúpené  : Ing. Anna Tomašovičová, PhD.  - riaditeľka 
IČO: 00 611 972  
Kontaktná osoba: Zdenka Zvolenská, hlavná sestra 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 01 
Ulica: Terézie Vansovej 
Číslo: 5 
Telefón: 033/3236714  
Elektronická pošta: zdenka.zvolenska@dd.trnava.sk 
Internetová adresa : www.zps.trnava.sk 
 

2.      Názov zákazky – tovar :  
"Zariadenie pre seniorov v Trnave – nákup polohovateľných postelí“ 

                                                                  
3.       Miesto dodania tovaru:  
 

Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5, 917 01  Trnava 
 

4.      Predmet a rozsah zákazky:     

          
Predmetom zákazky je dodávka 30 kusov polohovateľných postelí do Zariadenia pre seniorov 
v Trnave, ul. T. Vansovej 5, v Trnave. Zákazka bude pozostávať z dodávky postelí, dopravy 
a montáže priamo na izbách klientov.  
 
Požadované parametre pre nové postele: 
- polohovateľné lôžko pojazdné, mechanické, výškovo nastaviteľné 
- kolieska vybavené brzdou, 
- debnenie lôžka vo farbe buk, dub,  
- polohovanie lôžka min. chrbtovej časti a nôh  
- úchytky pre príslušenstvo v hlavovej časti,  
- spustiteľné zábrany, 
- ložná plocha lôžka min. 90x200 cm,  
- nosnosť 170 kg, (hmotnosť pacienta min. 130 kg, min. pracovná hmotnosť 170 kg) 
- hrazda a hrazdička, 
- pasívny antidekubitný matrac, rozmerovo vhodný k lôžku (pre prevenciu a liečbu preležanín I.  
  a II. stupňa), nepriepustný, umývateľný, priedušný, dezinfikovateľný 

 
- certifikát ISO 9001, preukaz zhody  

 

- vybraný dodávateľ zákazky pri odovzdávaní predmetu zákazky odovzdá objednávateľovi 

manuál užívania predmetu zákazky - technický popis, návod na údržbu, návod na montáž a 

demontáž 
 
Kód CPV :33192120-9 nemocničné lôžka 

 
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:    
 
 začiatok:            predpoklad       18.11.2013 
 ukončenie:         najneskôr        16.12.2013 
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Upozornenie: Montážne práce je nutné realizovať čo najmenej hlučne s ohľadom na 
klientelu zariadenia pre seniorov. Dočasný presun klientov do iných priestorov na 
nevyhnutne potrebný čas dohodnúť s hlavnou sestrou zariadenia.   
 

6.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:   

 
         Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Trnave, pričom 

preddavky nebudú poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne 
dodaný a zmontovaný tovar a po odstránení závad, aj tých, ktoré nebránia užívaniu tovaru.  

 
7.    Podmienky účasti za ktorých bude predložená objednávka:          
         Uchádzač predloží: 

 Fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu 
zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo fotokópiu platného potvrdenia o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie. Úradne overenú kópiu 
dokladu doloží vybratý uchádzač pred vystavením objednávky. 

 Presnú špecifikáciu navrhnutých tovarov podľa bodu 4 tejto výzvy. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
8.     Súťažné  podklady :  

1/ výzva na predloženie ponuky 
          2/ krycí list ponuky 
 

Uchádzač bude pred vypracovaním ponuky prípadné otázky adresovať na kontaktnú osobu 
verejného obstarávateľa. Po vysúťažení víťaznej ponuky sa nebude víťaznému 
uchádzačovi pri fakturácii dodávok nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať.  
                                                                             

9.    Obsah ponuky : 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1/ Podpísaný a potvrdený krycí list ponuky, s uvedením ceny a doby realizácie    

    v kalendárnych dňoch, vrátane montáže postelí. 
2/ doklady podľa bodu č. 7 

 
V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 9., nebude tomuto 
uchádzačovi vystavená objednávka. 

 
10.    Záujemci sa môžu prihlásiť do elektronickej aukcie prostredníctvom e-mailu na  
         adresu : frantisek.drgon@trnava.sk 
 
11.1 Prihláška musí obsahovať : 
        -názov prihlasovaného subjektu 
        -meno a funkcia štatutárneho zástupcu subjektu 
        -adresa 
        -telefón 
        -IČO 
        -DIČ(DIČ DPH), uchádzač uvedie, či je plátca DPH 
        -bankové spojenie 
        -stránka www. (ak má) 
        -meno kontaktnej osoby pre e-aukciu 
        -e-mail kontaktnej osoby 
        -mobil kontaktnej osoby pre e-aukciu 
 
11.2 Lehota na prihlásenie do e-aukcie : 
        Záujemci sa môžu prihlásiť do elektronickej aukcie do 7.11.2013 do 11,00 hod. 
 
11.3. Zadávacie kolo e-aukcie : 
        -zadávacie kolo e-aukcie začína 8.11.2013 o 10,00 hod. 
        -výzva k účasti v e-aukcii na základe prihlášky podľa bodu 11.1, bude  
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          jednotlivým záujemcom zaslaná e-mailom 
        -pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, 
          ktorú si budete  môcť zobraziť cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vypísaní 
          prihlášky Vám bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní 
          aukčná sieň 
        -do aukčnej siene je potrebné priložiť doklady podľa bodu 7 a 9. do termínu 
          ukončenia zadávacieho kola 
        -v rámci zadávacieho kola po vyplnení prihlášky, uchádzač zadá cenovú ponuku  
          vrátane DPH. 
        -ukončenie zadávacieho kola 12.11.2013 do  8,30 hod. 
 
12.   Súťažné kolo e-aukcie : 
        Súťažné kolo e-aukcie začína 12.11.2013 o  9,00 hod. 
 
13.   Lehota viazanosti ponúk : do 20.12.2013 
 
14.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
        - najnižšia cena (vrátane DPH).  
 
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie všetkých podmienok dodávky 

tovaru - kvalitatívnych, dodacích a platobných v zmysle výzvy na predloženie ponuky.  
 
15.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
         1. Verejný obstarávateľ                                                                    

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za celkovú dodávku predmetu zákazky 
bez  DPH  bude vyššia ako limit v zmysle § 4  ods. 3 bod b) 2 zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku prípadne redukovať rozsah zákazky 
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 /,  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované 
formou prieskumu trhu, 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní, 

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- vybranému uchádzačovi zašle objednávku na dodávku tovaru 
2. proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
     zadávania zákazky formou prieskumu trhu nie je možné podať námietky v zmysle zákona  

               č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
3. pri realizácii môže uchádzač použiť len materiály použiteľné pre predmetné prostredie 
   s dodržaním všetkých príslušných noriem STN. Tieto skutočnosti uvedie uchádzač  v ponuke. 
 

 

 
Dátum: 31.10.2013     

 

 

 

 

 
       Ing. Anna Tomašovičová, PhD.   
                                               riaditeľka 
 
 
 

 


