Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. Rožňava – Huta 3454
048 01 Rožňava

Záujemcom o účasť
vo verejnom obstarávaní

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
zps- 8/2017

Vybavuje
M. Knábelová

Dátum
5. 8. 2017

Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Vyzývame záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní na predloženie cenovej ponuky na zákazku
„El. polohovateľné postele s príslušenstvom“
v súlade s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou.
Cenové ponuky podľa priloženej tabuľky žiadame predložiť do 11. 8. 2017 do 10.00 hod. na e-mailovú
adresu:
a.hlavacova@centrum.sk

PhDr. Jana Jakobejová, PhD.
riaditeľka n.o.

Príloha: Príloha k výzve 2x
_________________________________________________________________________________________________

IČO:35583720

DIČ: 2022902805

Tel.: 058/7320003

e-mail: roznavasenior@gmail.com

Príloha k výzve
na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ :
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IBAN:
E-mail:
Tel.:

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
Rožňava – Huta 3454, 048 01 Rožňava
PhDr. Jana Jakobejová, PhD., riaditeľka n. o.
35583720
2022902805
roznavasenior@gmail.com
058/7320003

2. Typ zmluvy, ktorá sa má uzavrieť
Kúpna zmluva v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení
3. Názov zákazky
„El. polohovateľné postele s príslušenstvom“
CPV: 33192130-2 motorizované lôžka
39143112-4 matrace
4. Opis zákazky
Elektricky polohovateľná posteľ typ BE42-C10 alebo ekvivalent:
- estetický celodrevený dizajn
- štvordielna ložná plocha
- nastaviteľný lýtkový diel spoľahlivým mechanickým rastrom
- elektricky nastaviteľné funkcie: zdvih ložnej plochy, nastavenie funkcie sedu, nastavenie stehenného
a chrbtového dielu, Trendelung, kreslo, kardiokreslo
- štyri zabrzditeľné kolieska, z toho jedno so smerovou aretáciou
- integrované držiaky matracov presne vymedzujú uloženie matraca aj pri polohovaní
- integrované držiaky na hrazdu, resp, infúzny stojan
- ideálna šírka ložnej plochy 90 cm
- ložná plocha z kovových roštov umožňujúca kvalitné vetranie matraca
- nosnosť min. 215 kg
- rozmer ložnej plochy 200 x 90 cm
- výška ložnej plochy 40 cm - 80 cm
- celodrevené postrannice ovládateľné jednou rukou
- čelá postele vybavené kovovým rámom, ktorý chráni čelá postelí pred poškodením a tým zabezpečujú dlhú
životnosť postele, zároveň veľmi uľahčuje manipuláciu s posteľou
- funkcia kresla ovládateľná jedným tlačidlom
- posteľ musí mať funkciu kardiokreslo
- podsvietený ovládač
- každú funkciu na ovládači musí byť možné samostatne uzamknúť
- CPR funkcia (pri potrebe okamžitej resuscitácie je možné posteľ ihneď prestaviť na rovnú plochu ložnej
plochy)
- posteľ musí spĺňa požiadavky európskej bezpečnostnej normy EN 60601-2-52
- postrannice musia mať bezpečnostné poistky proti neželanej manipulácii
- posteľ musí mať certifikát výrobku pre zdravotníctvo
- s kovovou hrazdou a plastovou hrazdičkou
Pasívny antidekubitný matrac Meditech Senior 1 alebo ekvivalent:
- sendvičové jadro matraca
- obojstranne profilované na 5 anatomických zón
- každá strana má inú tvrdosť (možnosť výberu mäkšej a tvrdšej strany)
- špeciálny poťah pre zdravotníctvo a ošetrovateľstvo

- poťah s ochranou zipsa pred znečistením a zatečením (chlopňa)
- poťah antibakteriálny, antialergický, umývateľný
- poťah dezinfikovateľný
- poťah nehorľavý (CRIB 5 a CRIB 7)
- poťah odolný voči účinkom telesných tekutín
- poťah priedušný ( min. 800 g/m2/24 h)
- poťah nepremokavý ( vodný stĺpec min. 2.000 mm)
-zips "L" pre ľahké snímanie a navliekanie
- matrac klinicky testovaný na Slovensku ako zdravotná pomôcka
- matrac chránený ochrannou známkou ÚPV SR
5. Predloženie ponuky
Cenová ponuka bude predložená na celú zákazku. V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s predmetnou zákazkou - cena za tovar, dodanie kupujúcemu do jeho sídla, inštalácia, zaškolenie personálu.
6. Ekvivalent tovaru
Uchádzač môže predložiť ekvivalent tovaru. Tovar musí mať rovnaké alebo vyššie parametre, ako je uvedené
v opise zákazky. V takomto príde uchádzač s cenovou ponukou predloží špecifikáciu ekvivalentu.
7. Lehota na uskutočnenie práce
Predpokladaný termín dodávky : Max. október 2017.
8. Záručná doba
Minimálne 24 mesiacov .
9. Kontaktné osoby
PhDr. Jana Jakobejová, PhD.,

Ing. Anna Hlaváčová, tel. 0907 253 383

10. Lehota na predloženie cenových ponúk
11. 8. 2017 do 10. 00 hod.
11. Adresa na doručenie cenových ponúk a spôsob doručenia.
Cenové ponuky budú doručené e-mailom na adresu: a.hlavacova@centrum.sk.
12. Podmienky financovania
- objednávateľ neposkytne predávajúcemu finančné preddavky,
- platba sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku na základe predloženej faktúry za dodaný
tovar po poskytnutí dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prípadne čiastočne z rozpočtu verejného obstarávateľa.
13. Podmienky účasti uchádzačov
- predloženie cenovej ponuky podľa prílohy na e-mailovú adresu uvedenú v bode 11.
Úspešný uchádzač predloží do 48 hod. od uzatvorenia kúpnej zmluvy:
- certifikát na el. polohovateľnú posteľ ,
- certifikát predávajúceho vybavenia pre zdravotníctvo alebo ošetrovateľstvo,
- certifikát o klinickom testovaní matraca na Slovensku ako zdravotnej pomôcky v zmysle platnej legislatívy,
- certifikát v úradnom jazyku o nehorľavosti poťahu a antibakteriálnych vlastnostiach poťahu matraca.
14. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena v eur.
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou.
15. Predpokladaná hodnota zákazky:
6 319,44 eur bez DPH
16. Uplynutie lehoty viazanosti cenových ponúk
4. 10. 2017
V Rožňave dňa 4. 8. 2017
Spracovala: Ing. Anna Hlaváčová

Cenová ponuka
Predmet zákazky :

Tovar

Názov zákazky :

El. polohovateľné postele s príslušenstvom :
-el. poloh. posteľ typ BE42-C10 – 10 ks /alebo
ekvivalent/
*
......................................................................................
-pasívny antidekubitný matrac Meditech Senior 1- 10
ks /alebo ekvivalent/
*
......................................................................................
zps-8/2017

Číslo zákazky :

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača
Obchodné meno :

IČO :

Poštová adresa vrátane PSČ :

DIČ:

Štatutárny zástupca :

Tel.:

Kontaktná osoba :

Tel. :

E-mail :

II. Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Cena za predmet zákazky spolu za 10 ks v eur bez DPH
Výška DPH v eur 20%
Cena za predmet zákazky spolu za 10 ks v eur vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
*
V prípade, ak uchádzač predloží cenovú ponuku na ekvivalent výrobku, dopíše typ el. polohovateľnej postele
alebo matracu do tabuľky.

V …………..................................………dňa .........................

...................…………………………...……………
Štatutárny zástupca ( podpis, pečiatka)

