Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)

1) Zákazka
Predmet zákazky:

Vertikalizačné lôžka s príslušenstvom

Druh zákazky:

tovar

Množstvo a rozsah zákazky:

podľa opisu / spolu 5 ks

CPV:

33192130-2 Motorizované lôžko, 33192120-9 Nemocničné lôžka, 39143112-4 Matrace

2) Identifikácia verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
Názov:
Národné rehabilitačné centrum
Adresa:
Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová
Štatutárny orgán:
Ing. Oľga Zábojníková, MPH., riaditeľka
IČO:
00518140
DIČ:
2021285090
IČ DPH:
nie je platca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.:
IBAN SK11818 0000 000 7000285116, BIC - SPSRSK BA
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:
Meno, priezvisko: Július Belko
Telefón: 045/5205 272
Email: belko@nrckovacova.sk

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Meno, priezvisko: Ing. Slavomíra Hornáčková
Telefón: 045/5205 265
Email: hornackova@nrckovacova.sk

3) Miesto realizácie predmetu zákazky: Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová
4) Predpokladaná hodnota zákazky: 29 050,00 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe vykonania cenového prieskumu trhu a je maximálnou cenou na dodanie
predmetu zákazky vyjadrená sumou bez DPH.
5) Rozdelenie predmetu zákazky na časti: neumožňuje sa, uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky
6) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 8 týždňov odo dňa podpísania zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami
7) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Uchádzačom sa neumožňuje fakturácia po častiach.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia.
8) Pokyny na zostavenie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH.
(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).
9) Obsah predkladanej ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Vyplnené a potvrdené tlačivo „Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ (príloha č. 2 tejto výzvy)
b) Vyplnené a potvrdené tlačivo „Vyhlásenie uchádzača/záujemcu“ (príloha č. 3 tejto výzvy)
c) Návrh na plnenie predmetu zákazky (cenová ponuka s podrobným položkovitým rozpočtom, s cenami bez DPH, DPH a s DPH;
výrobca, obchodný názov alebo typ ponúkaného výrobku, popis funkcií a technických parametrov tak, aby bolo možné jednoznačne
posúdiť splnenie všetkých objednávateľom požadovaných parametrov).
d) Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce v oblasti týkajúcej sa predmetu
zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí
fotokópia). Originál, resp. overenú kópiu dokladu predloží úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy.
10) Lehota, miesto a spôsob predloženia ponuky:
Lehota na predloženie ponuky do: 9.5.2019 do 9:00 hod.
Spôsob predloženia ponuky: poštou na adresu verejného obstarávateľa alebo osobne cestou podateľne NRC, s označením dodávateľa a
s označením „Neotvárať – Vertikalizačné lôžka“.
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Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová

11) Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 9.5.2019 od 11:00 hod.
Predpokladom úspešného vyhodnotenia sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie
ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom oznámený formou elektronickej komunikácie.
12) Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium:
- najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH (pri splnení požadovaných náležitostí v zmysle tejto výzvy a jej príloh)
13) Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.05.2019
14) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v lehote viazanosti ponúk.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším
uchádzačom v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú
výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
15) Dátum odoslania výzvy: 29.04.2019
16) Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

V Kováčovej, 26.04.2019
Ing. Oľga Zábojníková, MPH, riaditeľka
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Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky:

Vertikalizačné lôžka s príslušenstvom

Druh zákazky:

tovar

Množstvo a rozsah zákazky:

podľa opisu / spolu 5 ks

CPV:

33192130-2 Motorizované lôžko, 33192120-9 Nemocničné lôžka, 39143112-4 Matrace

Funkčná špecifikácia predmetu: vertikalizačné lôžko na polohovanie pacientov
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Technické vlastnosti
1.1 Vertikalizačné lôžko
1.2 Pasívny antidekubitný matrac
1.3 Dopravné a balné

Počet ks
5 ks
5 ks
5 ks

Technická špecifikácia:
1. Vertikalizačné lôžko
Vonkajšie rozmery / D x Š /
Rozmery ložnej plochy
Výška ložnej plochy
Bezpečné prevádzkové zaťaženie
Autoregresia chrbtového dielu
Autoregresia stehnového dielu
Ložná plocha
Čelá lôžka
Postranice
Univerzálne držiaky príslušenstva pri hlave
Kolieska
Centrálna brzda
Vertikalizácia
Uhol záhlavového, stehenného, lýtkového dielu
Pacientsky ovládač
Centrálna brzda
Odnímateľné čelo lôžka - hlavné
Záložná batéria
Sada bezpečnostných pásov
Elektrické ovládanie zdvihu
Odnímateľné bočnice
Možnosť polohovania
Vyhotovenie lôžka

5 ks
213 x 103 cm
200 x 90 cm
40 – 80 cm
200 kg
12 cm
6 cm
kovové lamely
Typ C
kovové, sklopné, odnímateľné
2 ks
125 mm
áno
do 80 °
73°, 40°, 25°
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
kovové s dreveným čelom a záhlavím

2. Pasívny antidekubitný matrac
Rozmery / D x Š /
Výška matraca
Počet anatomických zón
Možnosť odnímať poťah matraca
Nosnosť
Atest matraca
Klinicky testovaný na Slovensku

5 ks
200 x 90 cm
14 cm
min. 7
áno
min. 120 kg
st. C
áno

Osobitné požiadavky na plnenie:
1. Dodanie lôžok na miesto určenia.
2. Odskúšanie funkčnosti lôžok a zaškolenie obsluhy.
3. Spolu s tovarom budú kupujúcemu odovzdané nasledujúce doklady: daňový doklad (faktúra), dodací list, certifikáty a návod na
obsluhu v slovenskom jazyku.
4. Zhotoviteľ poskytuje bezplatný záručný servis a pozáručný servis s nástupom na opravu do 48 hodín a počas dvoch rokov 1 x
servis.
5. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád do
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Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová
48 hodín od písomného uplatnenia reklamácie
6. V prípade, ak je podmienkou trvania záruky servisná prehliadka, resp. iná prehliadka či kontrola zariadenia, je predávajúci
povinný zahrnúť do ceny výrobku aj prehliadky, ktoré sú vyžadované počas záručnej doby.
7. Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Názov
Upresnenie
Záruka:
24 mesiacov
Dodanie do:
do 8 týždňov odo dňa podpísania zmluvy obidvomi zmluvnými stranami

Vypracoval: Júliu Belko, referent TPO
Kováčová, dňa: 4.2.2019
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Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK
1) Zákazka
Predmet zákazky:

Vertikalizačné lôžka s príslušenstvom

Druh zákazky:

tovar

Množstvo a rozsah zákazky:

podľa opisu / spolu 5 ks

CPV:

33192130-2 Motorizované lôžko, 33192120-9 Nemocničné lôžka, 39143112-4 Matrace

2) Základné údaje o uchádzačovi
Obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla uchádzača:
Konateľ:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel.:
E-mail:

3) Návrh na plnenie kritéria na vyhodnocovanie ponúk: Cena za celý predmet zákazky s DPH
Cena za MJ
DPH
Predmet zákazky:
MJ
Množst.
spolu v Eur
20 % v Eur
bez DPH
Vertikalizačné lôžka s príslušenstvom

ks

Cena za
MJ spolu
v Eur s DPH

5

Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH v ponuke na to upozorní.

V ............................................................., dňa: ..............................................
Vypracoval: .....................................................................................................
(meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka)
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Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA / ZÁUJEMCU
Uchádzač:
Názov a sídlo:
Konateľ:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel.:
E-mail:

Verejný obstarávateľ:
Názov a sídlo:

Národné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová

Názov predmetu zákazky:

Vertikalizačné lôžka s príslušenstvom

Druh zákazky:

tovar

Postup vo verejnom obstar.:

ZNH podľa § 117 ZVO

Vyhlásenie:
1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky.
2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem/-me, že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Vyhlasujem-/me, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania 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.
5. Vyhlasujem/-me, 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 niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Uchádzač/Poskytovateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom predmetu zákazky v zmysle podmienok
stanovených Verejným obstarávateľom a sú mu známe všetky kvantitatívne, kvalitatívne a iné podmienky dodania predmetu zákazky.
Uchádzač/Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a
kompetenciami k tomu, aby uzavrel Zmluvu/objednávku a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle
osobitných požiadaviek na plnenie.

V ............................................................., dňa: ..............................................
Vypracoval: .....................................................................................................
(meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka)
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