
  

Výzva na predloženie ponuky 

k zákazke 

„Elektrické polohovateľné postele a nočný stolík“ 

 

 vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

1. Všeobecné informácie. 

Identifikácia objednávateľa: 

 

Názov organizácie:  GERION senior centrum, n.o. 

Sídlo organizácie:  Zámutov 670, 094 15 

IČO:    51476169 

Zastúpený:   Mgr. Sklinár Igor 

Telefón:    0918 469 341 

Kontaktné miesto:  Zámutov 670 

Kontaktná osoba:  Ing. Koščová Monika 

Telefón:    0919 028 582 

E-mail:    gerionsenior@gmail.com 

 

2. Predmet zákazky:   

       Názov zákazky: ,, Elektrické polohovateľné postele a nočný stolík,, 

 

3. Druh zákazky a predmet zákazky: Tovary : 39143110-0 Postele a lôžkoviny a špeciálne 

mäkké vybavenie 

            

4. Miesto uskutočňovania:   

       GERION senior centrum, n.o., Zámutov 670, 094 15 

 

5. Opis predmetu zákazky:  

Hlavným cieľom projektu je nákup elektricky polohovateľných postelí s antidekubitnými 

matracmi, s hrazdou a hrazdičkou pre imobilných a čiastočne imobilných príímatelov sociálnych 

služieb v zariadení, ktorý jednoznačne prispeje k zvýšeniu kvality poskytovania starostlivosti. 

Postele s týmto vybavením významným spôsobom podporujú účinnú prevenciu vzniku dekubitov 

prostredníctvom efektívnejšieho polohovania, prispejú k zvýšeniu bezpečnosti príjímatľov 

sociálnych služieb a zamedzia vzniku pádov, vytvárajú podmienky na elimináciu bolesti pri 

poskytovanej starostlivosti. Súčasťou predmetu zákazky sú aj nočné stolíky s jedálenskou doskou. 



  

6. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:  

        Tvorí príloha č.2 k tejto výzve – požiadavky k predmetu zákazky. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky je: 14 016,67 eur bez DPH 

(PHZ je určená na základe záznamu z prieskumu trhu.) 

 

8. Podmienky účasti, obsah ponuky:  

Lehota na predloženie ponuky:  

do 31.10.2022 do 15:00 hod. 

 

pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi ( na ponuky 

doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať a budú vrátené odosielateľovi ).  

 

Písomné ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „Elektrické polohovateľné postele 

a nočný stolík“  s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou, kuriérom, alebo osobne 

na adresu GERION senior centrum, n.o. v bode 1 tejto výzvy.  

 

Za doručenú sa považuje aj ponuka zaslaná elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu:       

       gerionsenior@gmail.com do predmetu e-mailu je potrebné napísať „Elektrické polohovateľné   

       postele a nočný stolík“ .  

 

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho 

ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 

číslica 0.  

 

Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších prepisov a musí byť cenou konečnou za celý 

predmet zákazky vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.  

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky pri splnení všetkých stanovených podmienok. 

10. Zdroj finančných prostriedkov: Zákazka bude  vo väčšej miere financovaná v rámci 

Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb v pôsobnosti MPSVaR SR. 

 

 



  

11. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

       Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 01. 11 2022 o 09.00 hod.. Uchádzači budú 

informovaní o výsledku vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom 

kúpnu zmluvu. 

 Objednávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr          

do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných  

uchádzačov o tom, že  v tejto zákazke neuspeli.  

12. Podmienky účasti:  

Na preukázanie splnenia podmienok účasti požaduje verejný obstarávateľ predložiť:  

Osobné postavenie podľa §32 ZoVO Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa 

osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Uchádzač preukáže splnenie 

podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO predložením fotokópie dokladu o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky podľa §32 ods. 2 písm.e) Zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí 

predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom minimálnom rozsahu, obsahu a kvalite 

a za podmienok uvedených v tejto výzve.  

13. Ďalšie informácie 

 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31. 12. 2022. 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči objednávateľovi. 

Objednávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vylúči 

ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky. 

V Zámutove, dňa 30. 09. 2022 

 

 

                               

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

                                 Mgr. Sklinár Igor 

Štatutár GERION senior centrum, n.o.    

 

 

 



  
Prílohy: 

Príloha č. 1 –  Návrh uchádzača na plnenie kritérií, (identifikácia uchádzača) 

Príloha č. 2 – Požiadavky k predmetu zákazky 

Príloha č. 3 – Vyhlásenie o súlade s podmienkami zadávania zákazky 

Príloha č. 4 - Čestné prehlásenie 



  

Príloha č. 1 

Názov zákazky: „Elektrické polohovateľné postele a nočný stolík“ 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 
 

1. Identifikácia uchádzača : 

 

Obchodné meno : 

Zastúpený : 

obchodné sídlo : 

IČO: 

DlČ: 

lČ DPH : 

 

2. Cenová ponuka : 

 

Položka Cena bez DPH v € Sadzba DPH v € 
Cena vrátane DPH  

v € 

„Elektrické 

polohovateľné postele 

a nočný stolík“ 

   

 

 

Spoločnosť je platcom DPH
1
: 

Áno  -   Nie 

 

 

 

Miesto a dátum : 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača : 

 

 

Ponuku vypracoval : 

 

 

Telefónny kontakt na spracovateľa ponuky: 

 

 

Podpis (pečiatka) osoby ktorá ponuku vypracovala : 
 

  

                                                           
1
 Nehodiace sa preškrtnite 



  

Príloha č. 2 

Názov zákazky: „Elektrické polohovateľné postele a nočný stolík“ 

Položkovitý rozpočet 

1. Uchádzač nadcení predmet zákazky v mene EURO s DPH. 

2. Počet: 15 ks postelí - tovar musí byť nový, nepoužitý. 

           10 ks nočný stolík s jedálenskou doskou – tovar musí byť nový, nepoužitý. 

3. Cena bude zahŕňať sprievodnú dokumentáciu, dopravu do zariadenia a montáž.  

Jednotlivé požiadavky k predmetu zákazky: 

1. Elektricky polohovateľná posteľ, s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom 

- nastaviteľný lýtkový diel spoľahlivým mechanickým rastrom 

- elektricky nastaviteľné funkcie: zdvih ložnej plochy, nastavenie stehenného a chrbtového dielu 

- štyri zabrzditeľné kolieska 

- posteľ spĺňa požiadavky európskej bezpečnostnej normy EN 60601-2-52 

- postrannice majú bezpečnostné poistky proti neželanej manipulácii 

- rozmer ložnej plochy 200 x 90 cm 

- nosnosť min. 170 kg, integrované držiaky matracov presne vymedzujú uloženie matraca aj pri polohovaní 

- integrované držiaky na hrazdu, resp, infúzny stojan 

- nosnosť hrazdy a hrazdičky min. 75 kg 

- pasívny zdravotný antidekubitný matrac so snímateľným, prateľným, paropriepustným, stálym, 

vodoodpudivým a nepremokavým poťahom, odolným proti účinkom moču, krvi a telesných tekutín 

- poťah matracu bude antialergický, antibakteriálny a bude ho možné ošetrovať bežnými dezinfekčnými 

prostriedkami, bude umývateľný, s možnosťou prania až do teploty 95°C, nehorľavý. 

 

2. Nočný stolík – s jedálenskou doskou 

- pevná a masívna konštrukcia stolíka, samostatná zásuvka a skrinka 

- drevená alebo z laminovanej drevotrieskovej dosky 

- obojstranné prevedenie, samostatne brzditeľné kolieska 

- vyklápateľná jedálenská doska s min. výškou 80 cm, pevná a stabilná 

- rozmery š: od 40-55 cm, h: od 40-55 cm, v: 85-90cm 

 

 

  



  

Príloha č. 3 

Názov zákazky: „Elektrické polohovateľné postele a nočný stolík“ 

Vyhlásenie o súlade s podmienkami zadávania zákazky 

Uchádzač: 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami pre zadávania zákazky s názvom zákazky 

„Elektrické polohovateľné postele a nočný stolík“ ktoré určil verejný obstarávateľ' vo výzve na  

predloženie ponuky. 

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

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ' spracovávať podľa zákona č, 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Miesto a dátum: 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

Ponuku vypracoval: 

 

Podpis osoby ktorá ponuku vypracovala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Príloha č 4 

Názov zákazky: „Elektrické polohovateľné postele a nočný stolík“ 

Čestné vyhlásenie 

 

Uchádzač:........................................................................................................................................... 

Týmto Čestne vyhlasujem,  že v zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákonač,343/2015 Z.z, o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemám 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

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

 

Miesto a dátum: 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

Podpis: 


