
Výzva na predkladanie cenových  ponúk
Prieskum trhu

Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou,  v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
Sídlo organizácie: Tylova 21, 831 04 Bratislava
Zastúpený: PaedDr. Renáta Balážová
IČO: 30843251
DIČ: 2020872601
Kontaktná osoba: Andrea Šalkovičová
Tel: 02/444 58 729
E-mail: salkovicova@dssintegra.sk, dssintegra@dssintegra.sk

1. Predmet zákazky:
1.1 Názov zákazky: Stropný zdvíhací systém - Rozšírenie jestvujúceho systému
1.2 Druh zákazky: tovar
1.3 Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania

33192600-8 Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie
1.4 Miesto poskytnutia zákazky: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21,

831 04 Bratislava
1.5 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka pre úspešného uchádzača v zmysle

požiadaviek a podmienok obstarávateľa, uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch  v tejto výzve.
1.6 Lehota dodania predmetu zákazky: najneskôr do 23.12.2021
1.7 Lehota viazanosti cenových ponúk bude platná do 20.12.2021.

2. Opis predmetu zákazky :
2.1 Predmetom zákazky je dodanie a kompletná montáž nového a nepoužívaného stropného zdvíhacieho
systému do 11 miestností ( 7 x izba klientov, 2 x chodba, 1 x kúpeľňa, 1 x toaleta).
2.2 Špecifikácia zákazky „Stropný zdvíhací systém“

Stropný zdvíhací systém zabezpečuje:
- Zdvíhanie imobilných osôb z postele, vozíka a podobne
- Pomocou prehupu zabezpečuje kontinuálnu prepravu osoby z izby, cez chodbu až do kúpeľne
- Priamo vo vaku je možné imobilnú osobu sprchovať, kúpať, zdvíhať a prepravovať.

Stropný zdvíhací systém pozostáva z:
- zdvíhacia kazeta s prehupom 2 ks
- zdvíhacia kazeta bez prehupu 3 ks
- prepravný vak kúpací s oporou hlavy 6 ks
- koľajnicový portálový systém s celým potrebným príslušenstvom do 11 miestností
- odborná montáž stropného zdvíhacieho systému
- inšpekcia pred uvedením do prevádzky

izba č. 9 koľajnicový systém portálový 5,5 x 3,2 m
izba č.10 koľajnicový systém portálový 5,5 x 3,2 m 1x vak kúpací a kazeta s prehupom
izba č.11 koľajnicový systém portálový 5,5 x 4,5 m 1x vak kúpací a kazeta s prehupom
izba č.12 koľajnicový systém portálový 5,5 x 3 m 1x vak kúpací a kazeta bez prehupu
izba č.13 koľajnicový systém portálový 5,5 x 3 m 1x vak kúpací a kazeta bez prehupu
izba č.14 koľajnicový systém portálový 5,5 x 3,2 m 1x vak kúpací a kazeta bez prehupu
izba č.15 koľajnicový systém portálový 5,5 x 3 m
chodba 1 koľajnicový systém portálový 5,5 x 1,8 m
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chodba 2 koľajnicový systém portálový 5,5 x 1,8 m
kúpeľňa koľajnicový systém portálový 3,3 x 3 m
toaleta koľajnicový systém portálový 2,8 x 1,7m

Nákres miestností do ktorých sa požaduje dodanie a montáž stropného zdvíhacieho systému PRÍLOHA A

Technické parametre zdvíhacej kazety:

Nosnosť min 220 kg
Nabíjacie napätie 100-250V, AC 50-60 Hz
Hmotnosť kazety max 12 kg
Napájanie kazety 24V, 0,5A DC
Prekonanie prehupu vzdialenosť cca 0,8 m

2.3 Komplexnosť ponuky a variantnosť ponuky :
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
do 40 315,00 € bez DPH

4. Podmienky financovania predmetu zákazky:
4.1 predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov z rozpočtu BSK, dotácia
4.2 verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby
4.3 platba za predmet obstarávania bude realizovaný bezhotovostným platobným stykom ( bankovým

prevodom) na základe  vystavenej faktúry,
4.4 faktúra bude vystavená po realizácií predmetu obstarávania
4.5 splatnosť faktúry nemôže byť kratšia ako 14 dní od doručenie faktúry objednávateľovi

5. Podmienky účasti uchádzačov
Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods.
5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné
nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods.3 zákona o
VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie a zverejnených na
stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať doklady
preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO bude overovaná verejným
obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO bude overovaná verejným
obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

6. Požadovaný obsah cenovej ponuky:

6.1.Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, e-mail) s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá (PRÍLOHA B)

6.2.Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  (PRÍLOHA C)

6.3.Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar – záujemca alebo uchádzač musí mať oprávnenie
dodanie predmetného tovaru (uplatňuje sa v prípade, že uchádzač je zahraničnou osobou)

6.4.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky podľa opisu predmetu s uvedením parametrov



7. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 08.12.2021 do 12:00 hod.
na adresu: riaditel@dssintegra.sk

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena ponuky na celý predmet obstarávania s dopravou a montážou.

9. Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania tejto zákazky.

10. Dôvernosť a ochrana osobných údajov

10.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie
o obsahu ponúk ani uchádzačom, a ani iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

10.2 Obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracované a chránené podľa
zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11. Ďalšie informácie:
Za účelom upresnenia rozsahu predmetu zákazky, bude uchádzačom umožnená obhliadka miesta určenia.
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, záujemca dohodne termín obhliadky s kontaktnou osobou:
Mgr. Mária Kerényiová : 0917 495 530.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať
finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového
rozpätia.

Výsledkom verejného obstarávania bude záväzná objednávka na predmet obstarávania

V Bratislave, 02.12.2021

PaedDr. Renáta Balážová
Riaditeľka

Príloha A
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Príloha B

 

Identifikačné údaje uchádzača

Verejný obstarávateľ: DSS Integra

Názov zákazky: „Stropný zdvíhací systém“

Názov spoločnosti *)

Sídlo alebo miesto podnikania *)

Štatutárny zástupca *)

IČO*)

DIČ*)

E-mail *)

Telefón *)

*) vyplniť

V …………………… dňa ……………….

........................................................
Podpis

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu



Príloha C

 

 NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE

Verejný obstarávateľ: DSS Integra

Názov zákazky: „Stropný zdvíhací systém“

Obchodné meno uchádzača*)
Adresa alebo sídlo uchádzača*)
IČO*)
Kontaktná osoba: *)
E-mail*)
Telefón *)

Uchádzač je/nie je platcom DPH. *)
Názov predmetu obstarávania Cena bez DPH

v EUR
DPH v EUR Cena s DPH

v EUR

„Stropný zdvíhací systém“,

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
V …………………… dňa ……………….

........................................................
Podpis

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

*) vyplniť


