
Zariadenie pre seniorov Skalica, Pod Hájkom 36, 909 01 Skalica 

 
Výzva na predloženie ponuky 

zákazka s nízkou hodnotou na dodanie ekonomických polohovateľných lôžok elektrických- 
skladacích s kovovou hrazdou a plastovou hrazdičkou a pasívnych antidekubitných matracov 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov Skalica  
Adresa organizácie: Pod hájkom 36, 909 01 Skalica 
Štatutárny zástupca: PhDr. Martina Štepanovská, PhD. – riaditeľka  
Kontaktná osoba: Mgr. Jurovatá Katarína, tel: +421 34 664 57 41, e-mail: jurovata@zpssi.sk,  
  
2. Predmet obstarávania: Ekonomické polohovateľné lôžko s antidekubitným matracom 
Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 39143110-0 - Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké 
vybavenie, 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 
3. Opis predmetu obstarávania:    
Predmetom zákazky je dodávka 18 ks nových ekonomických polohovateľných lôžok 
elektrických - skladacích s kovovou hrazdou a plastovou hrazdičkou a 18 ks pasívnych 
antidekubitných matracov vrátane dopravy.  
 
TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÉ POĽOHOVATEĽNÉ LÔŽKO: 
- 4 dielna ložná plocha 200 x 90 cm , výplň kovové sito, skladacia 
- výškové nastavenie pomocou elektromotora (40-80cm) 
- polohovanie chrbtovej 72° a nožnej časti 45°pomocou elektromotora, lýtková časť 
hrebeňom 
- funkcia CPR 
- elektrický náklon postele Antitrendellenburg 
- debnenie lôžka UNI vrátane integrovaných spustiteľných zábran – typ UNI 
- čelá lôžka- typ UNI I–hrúbka MDT dosky 25 mm, bočné stojky a výplň MDT doska dekor 
buk rustikal 
- zábrany – masív - ovládané jednou rukou integrované bez Al lišty s možnosťou uzamknutia 
- úchyty pre príslušenstvo integrované v hlavovej časti – pre hrazdu 2 ks 
- podsvietený ručný ovládač uzamykateľný pomocou magnetického kľúča 
- rozmer ložnej plochy : 90x200 cm, vonkajší rozmer lôžka 219 x 104 cm 
- pojazdné – 4 kolieska s priem. 100 mm – s brzdou na každom koliesku 
- prevedenie lôžka buk rustikal , kovová konštrukcia lakovaná svetlo hnedá RAL 1019 
- nosnosť minimálne 150 kg, zhoda s normou EN 60601-2-52 
- prepravný rozmer 51 x 105 x 132 cm 
- kovová hrazda s plastovou hrazdičkou 
- vodiace madlá v hlavovej aj nožnej časti lôžka kovové – lakované svetlo hnedé RAL 1019 
 
TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PASÍVNY ANTIDEKUBITNÝ MATRAC: 
- navrhnutý pre pacientov s1 – 2 stupňom rizika dekubitov 
- vyrobený zo studenejT3042 
- rozmer matraca 200 x 90 x 12 cm 
- jadro matraca porezané priečne aj pozdĺžne 
- poťah SAFR snímateľný, prateľný pri 95° C, sušenie v sušičke do 120°, vodeodolný, 
paropriepustný so zníženou horľavosťou, pružný vo všetkých štyroch smeroch, odolný voči 
účinkom moču, krvi, antialergický, antibakteriálny 
- nosnosť minimálne 150 kg 
 
Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace dopravné služby.  
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4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Miesto:  Zariadenie pre seniorov Skalica, Pod hájkom 36, 909 01 Skalica  
Trvanie zmluvy: Objednávka predmetu verejného obstarávania, dodávka tovaru s dobou 

záruky 24 mesiacov. 
 
5. Cena a spôsob určenia ceny:  
Cenová ponuka bude podpísaná uchádzačom, opatrená odtlačkom pečiatky uchádzača a 
dátumom vyhotovenia. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR číslo 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 14 288,50 EUR bez DPH, 17 146,20 EUR vrátane 
DPH 
 
7. Podmienky účasti uchádzačov:  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce 
sa osobného postavenia v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z, § 32 ods.1 písm.: 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO uchádzač v súlade 
s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje: 

1. písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

2. písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 
Uchádzač ďalej musí splniť podmienku:  

a) preukázanie originality výrobku a splnenie požadovaných kritérií na predmet 
obstarávania v súlade s bodom 3 tejto Výzvy. 

Splnenie podmienky doloží: 

1. certifikátom originality od výrobcu s uvedenými technickými parametrami predmetu 
obstarávania.  

 
8.Uchádzač vo svojej ponuke predloží:  
- cenovú ponuku podľa bodu 5 tejto Výzvy s platnosťou do 31.12.2021, 

- doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom obstarávania, 
- čestné vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 32 zákona      

č. 343/2015 Z. z.  o VO, 
- certifikát výrobcu s uvedenými parametrami predmetu obstarávania. 
 
Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk a spôsobom  
uvedeným v bode č. 9. 
 
9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť  

- prostredníctvom poštovej služby na adresu verejného obstarávateľa 
- alebo zaslať elektronicky (podpísané podklady v naskenovanej podobe) na adresu 

jurovata@zpssi.sk, do 15.10. 2021 do 10,00h. 
Obal ponuky v prípade poštovného doručenia musí obsahovať:  
 -  adresu verejného obstarávateľa 
 -  adresu uchádzača vrátane názvu alebo obchodného mena 
 -  označenie obálky: „NEOTVÁRAŤ VO“ 
 -  označenie heslom zákazky:  „Ekonomické polohovateľné lôžka“  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. 
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10. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet obstarania a dobré osobné skúsenosti s 
uchádzačom. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH 
 uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. V prípade predloženia ponúk 
s porovnateľnou cenou (do 100 eur s DPH) zohľadní verejný obstarávateľ kritérium dobrých 
osobných skúseností s uchádzačom. Úspešný uchádzač  musí splniť podmienky účasti. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v EUR vrátane DPH určená na 
dve desatinné miesta podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
špecifikovaná ako maximálna a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.   
 
11. Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa. Po 
vyhodnotení splnenia podmienok účasti budú hodnotené cenové ponuky uchádzačov, ktorí 
splnili podmienky účasti podľa bodu 7 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ zostaví na základe 
predložených ponúk, pri splnení podmienok účasti poradie uchádzačov. 
 
12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk výsledok hodnotenia 
ponúk. 
 
13. Spôsob vzniku záväzku:  
Verejný obstarávateľ vystaví Objednávku na dodanie predmetu obstarávania u úspešného 
uchádzača najneskôr do 01.11.2021. Ak úspešný uchádzač odmietne objednávku vybaviť, 
verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.  
 
14. Zdroj finančných prostriedkov: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky 
bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po 
odovzdaní a prevzatí plnenia. Faktúra je splatná do 14 dní od dňa vystavenia faktúry. 
 
15. Doplňujúce informácie: 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
- nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, 
- cenovo nebudú zodpovedať tzv. „reálnym priemerným cenám“ (príliš nízka cena, ak 

nebude odôvodnená, resp. príliš vysoká cena), 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti podľa bodu 5 a bodu 7 tejto výzvy, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, 
- z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, nie je 
možná osobná účasť na vyhodnotení predložených ponúk. 
 

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. 
  
 V Skalici, dňa 04.10.2021       

  
 
 
       v.r. PhDr. Martina Štepanovská, PhD. 

riaditeľka ZpS Skalica 



Príloha č. 1 - Cena za predmet zákazky 

Príloha č. 1 
Cena za predmet zákazky 

 

 
 

 

 
Predložená cenová ponuka je platná do: 

 

V ……………………………., dňa 

 

       _____________________________________ 

               pečiatka, podpis štatutárneho orgánu 

 

 

 

 

 

 

Položka MJ 
Cena za MJ 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 

Cena za MJ s 
DPH 

Cena celkom s 
DPH 

Elektrické polohovateľné 
lôžko 

18 ks     

Antidekubitný matrac 18 ks       

Dopravné služby na miesto 
určenia 

     

Spolu  x x  x  


