DOMOV JESENE ŽIVOTA, Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava
Spis č.: 3589/2013
Výzva na predloženie
cenovej ponuky na „Polohovacie lôžko“
Domov jesene života ako verejný obstarávateľ v zmysle § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje túto výzvu na svojom profile

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
DOMOV JESENE ŽIVOTA
Sídlo:
Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka
IČO:
49 08 73
DIČ:
2020894854
Bankové spojenie:
ČSOB, a s.
Číslo účtu:
25839953/7500
Kontaktná osoba:
PhDr. Katarína Chandogová
e-mail:
katarina.chandogova@djzhanulova.sk
Telefón:
02/60101427
2. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je polohovacie lôžko pre klientov zariadenia. Polohovacie lôžko
musí mať elektrické polohovanie svetlej výšky, elektrické polohovanie chrbtového
a stehenného dielu, mechanické polohovanie lýtkovej časti – mechanický raster,
integrované drevené bočnice po oboch stranách, prevedenie svetlý buk, pevný podvozok
s elektricky vysúvateľnými kolieskami, centrálne elektricky brzdené kolieska, ložná
plocha 200 x 90 cm, nosnosť min. 175 kg, hrazda + hrazdička v počte 30 ks.. Súčasťou
predmetu zákazky je dovoz, vyloženie a montáž.
3. CPV: 33192100-3
4. Lehota a miesto plnenie:
Miestom dodania predmetu zákazky: Domov jesene života, Hanulova 7/a, 844 01
Bratislava
Lehota plnenia zákazky: do 31.12.2013
5. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v štruktúre: jednotková cena bez DPH,
sadzba a výška DPH a cena vrátane DPH. Cena za celý predmet zákazky musí zahŕňať
všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie
navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.
Obstarávateľ neposkytne žiadny preddavok. Splatnosť faktúry je 30 dní.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
vyloženia a montáže

13 500,-- EUR bez DPH vrátane dopravy,

DOMOV JESENE ŽIVOTA, Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava

7. Lehota na predkladanie ponúk: do 29.11.2013 do 9.00 hod.
a) doručenie poštou na adresu: Domov jesene života, Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava
alebo osobne v pracovné dni v čase od 8.00 hod do 14.30 hod. na tej istej adrese.
b) Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR
c) Označenie ponuky: „Neotvárať – Cenová ponuka na polohovacie lôžko“.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na posúdenie ponúk je najnižšia cena bez DPH na celý predmet
zákazky.
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve. Po
vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ
zašle iba úspešnému uchádzačovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani
jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné
pre verejného obstarávateľa alebo ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným
možnostiam verejného obstarávateľa.
Ponuka musí obsahovať návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk –
príloha č. 1.

V Bratislave: dňa 22.11.2013

Mgr. Branislava Belanová
riaditeľka DJŽ

DOMOV JESENE ŽIVOTA, Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava

Prílohy: 1 Bližšia špecifikácia predmetu zákazky vrátane návrhu na plnenie kritéria:
Špecifikácia tovaru: verejného obstarávateľa:
Polohovacie lôžko:

Polohovacie lôžko musí mať elektrické polohovanie svetlej výšky, elektrické
polohovanie chrbtového a stehenného dielu, mechanické polohovanie lýtkovej časti –
mechanický raster, integrované drevené bočnice po oboch stranách, prevedenie svetlý
buk, pevný podvozok s elektricky vysúvateľnými kolieskami, centrálne elektricky
brzdené kolieska, ložná plocha 200 x 90 cm, nosnosť min. 175 kg, hrazda + hrazdička.
Súčasťou predmetu zákazky je dovoz, vyloženie a montáž..
Identifikačné údaje uchádzača :

Názov organizácie:
Sídlo organizácie

Meno štatutárneho zástupcu-ov
IČO : DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v obchodnom alebo živnostenskom
registri:
Celý názov banky:
Číslo účtu:
Kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo,
emailovú adresu a číslo faxu
Dodaciu lehotu:
Splatnosť faktúry:

Návrh na plnenie kritériá
Názov

Polohovacie lôžko

Množstvo
ks, m, hod.

Navrhovaná
Jednotková
cena bez DPH

Navrhovaná
zmluvná cena
spolu bez DPH

Sadzba DPH
v zmysle platnej
legislatívy DPH

Spolu EUR
vrátane DPH

30 ks

Najnižšia celková cena bez DPH za celý predmet zákazky

..........................
doplní uchádzač

Zároveň vyhlasujem, že som/ nie som platiteľom DPH.
V ............................ dňa :.............................
Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby

.....................................................................
Pečiatka a podpis štatutára/konateľa/ spoločnosti
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