
 

 

VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky –  Zákazka s  nízkou hodnotou  

(§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o  verejnom obstarávaní a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov)  

 

1. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava 

IČO: 318 147 35 

Kontaktné miesto: Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Vavilovova 18, 851 01 Bratislava 

Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Hodáková 

Telefón: 02/625 24 044, E-mail: spravamajetku@ssspetrzalka.sk,  

2. 

Názov predmetu zákazky: ELEKTRICKY POLOHOVATEĽNÉ LÔŽKO S ANTIDEKUBITNÝM 

MATRACOM VRÁTANE DOPRAVY A MONTÁŽE – 15 KUSOV 

Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000€ bez DPH, t.j. 12 000€ s DPH 

Typ zmluvy: Zmluva na dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenia prác*, ktorá bude 

výsledkom verejného obstarávania.  

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 33192130-2 Motorizované lôžka, 60000000-8 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

NUTS kód: SK01 

3. 

Opis predmetu zákazky: 

 

Elektricky polohovateľné lôžko: 

 

- 4 dielna ložná plocha 200 x 90 cm , výplň kovové sito,( mriežky )skladacia 

- výškové nastavenie pomocou elektromotora (40-80cm) 

- polohovanie chrbtovej 72° a nožnej časti 45° pomocou elektromotora, lýtková časť 

hrebeňom 

- kovová konštrukcia lakovaná svetlo hnedá 

- funkcia CPR 

- elektrický náklon postele Antitrendelenburg 

- debnenie lôžka 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 alebo infúzny stojan – 2 

ks 

- podsvietený ručný ovládač uzamykateľný pomocou magnetického kľúča 

- rozmer ložnej plochy : 90 x 200 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 

- zhoda s normou EN 60601-2-52 

- kovová hrazda s plastovou hrazdičkou (dĺžka 20-45cm) 

- vodiace madlá v hlavovej aj nožnej časti lôžka kovové – lakované svetlo hnedé RAL 1019 

- vodiace madlá na oboch čelách, hladký povrch a dizajn čiel 

- funkcia kardiokreslo 

 

Antidekubitný matrac: 

 

- Pasívny antidekubitný matrac vhodný pre pacientov s rizikom III stupňa dekubitov 



 

 

- Rozmery matraca 200x90x14cm 

- Snímateľný poťah prateľný pri 95°C, vodeodolný, paropriepustný 

- Vhodný pre dané polohovateľné lôžko 

 

Dodávateľ vykoná dopravu tovaru na miesto určenia, inštaláciu, zaškolenie personálu 

a odovzdanie dokladov potrebných na jeho prevzatie a užívanie (dodací list, resp. preberací 

protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení obsluhujúceho personálu, certifikáty, 

užívateľskú príručku v slovenskom jazyku, položkový rozpočet) 

4. 
Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby, uskutočnenia prác*: 

Mlynarovičova 23, 85103 Bratislava 

5. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

6. Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: Dodanie tovaru do 30.11.2020 

7. 
Zverejnenie výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa – www.ssspetrzalka.sk 

dňa 28.09.2020 

8. 

Podmienky financovania predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z vlastných 

prostriedkov verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúry je 14 dní. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. 

9. 

Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: dňa 02.10.2020 do 12:00 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: 

spravamajetku@ssspetrzalka.sk.  

Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej podobe na korešpondenčnú 

adresu Vavilovova 18. 

10. 

Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:  

- Identifikačné údaje uchádzača, kontakt na osobu oprávnenú konať za uchádzača 

- Doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra 

alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 

oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky) 

- Vyhlásenie zhody podľa európskych noriem pre zdravotnícku techniku a nemocničné lôžka 

alebo certifikáty ISO 

11. 
Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena v €  

12. 

Vylúčenie uchádzača:  

Stredisko sociálnych služieb Petržalka si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho 

ponuku z procesu obstarávania, ak: 

-Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,  

-uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 

v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

-uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo 

predložil falšované alebo pozmenené doklady, 

-ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania, 

-uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so 

Strediskom sociálnych služieb Petržalka dopustil podstatného porušenia zmluvných 

povinností. 

13. 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom 

informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma 

jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli. 

http://www.ssspetrzalka.sk/
mailto:spravamajetku@ssspetrzalka.sk


 

 

14. Použitie elektronickej aukcie: Nie 

15. 

Dôvody zrušenia obstarávania:  

- Nebola predložená žiadna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky,  

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,  

- cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota 

zákazky.  

Stredisko sociálnych služieb Petržalka si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj 

bez uvedenia dôvodu. O zrušení obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. 

16. 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:   

Pracovný čas  verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je 

v pracovných dňoch v čase od 800 hod. do 1400 hod., piatok od 800 hod. do 1200 hod., kedy je 

možné doručovať písomnosti osobne. 

Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 

 

V Bratislave, 28.09.2020                                                                                        

 

 

Prílohy: 

- Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov 

- Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 

- Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 1  
Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov  

 

 

Uchádzača/záujemcu : .........................................................................................................  

 

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu  
 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 

„ELEKTRICKY POLOHOVATEĽNÉ LÔŽKO S ANTIDEKUBITNÝM MATRACOM 

VRÁTANE DOPRAVY A MONTÁŽE“, ktoré určil verejný obstarávateľ.  

 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

  

3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme 

porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si 

vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným 

obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.  

 

4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  

 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi 

bola právoplatne uložená sankcia,  

 

6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.  

 

7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v 

súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa 

zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola 

poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania a zverejnená v 

Profile verejného obstarávateľa zriadeného na webovej stránke Úradu pre verejné 

obstarávanie (Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov) v neobmedzenom znení resp. v 

obmedzenom znení tých časti, ktorých sa obmedzenie týka (ktoré nebudú zverejnené). Ponuka 

uchádzača predložená ako „kópia“ nebude obsahovať rodné čísla a osobné údaje v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj údaje, ktoré uchádzač v súhlase 

označí za dôverné.  

 

 

Dátum: ......................................... Podpis: ............................................  

( vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)  

 

 

 



 

 

Príloha č. 2  
 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 

 

Zákazka na poskytnutie služieb podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

„ELEKTRICKY POLOHOVATEĽNÉ LÔŽKO S ANTIDEKUBITNÝM MATRACOM 

VRÁTANE DOPRAVY A MONTÁŽE“ 

 

...................................................[doplniť názov uchádzača], zastúpený 

...................................................[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len 

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len 

„zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk  

 

týmto čestne vyhlasujem, že 

 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:  

 

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného 

obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 

ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, 

ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  

- som neposkytol a neposkytnem akékoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej 

osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu 

alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá 

je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,  

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie.  

 

 

V ............................. dňa ..............................  

 

.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Príloha č. 3  
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

„ELEKTRICKY POLOHOVATEĽNÉ LÔŽKO S ANTIDEKUBITNÝM MATRACOM 

VRÁTANE DOPRAVY A MONTÁŽE“ 

 

1. Základné údaje uchádzača:  

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:  

IČO:  

DIČ:  

IČ  

DPH:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IBAN:  

Zastúpený:  

Tel:  

Fax:  

E-mail:  

Oprávnený na rokovanie:  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  

 

 

 

 

Kritérium hodnotenia: najnižšia cena 

Názov položky/zákazky Celková cena v Eur bez DPH 

za celý predmet zákazky 

Cena celkom s DPH za celý 

predmet zákazky* 

ELEKTRICKY 

POLOHOVATEĽNÉ 

LÔŽKO S 

ANTIDEKUBITNÝM 

MATRACOM VRÁTANE 

DOPRAVY A MONTÁŽE 

  

 

 

 

 

 

 

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

vypísať meno, priezvisko a funkciu  

oprávnenej osoby uchádzača  

 

 

 

* Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu bez DPH a na túto skutočnosť upozorní v 

ponuke. 


