
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov a sídlo:   Ružinovský domov seniorov 

Sídlo:   Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov 

Štatutárny orgán:        PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH - riaditeľ      

IČO:    00 510 173 

Kontaktná osoba:  Gabriela Kostková 

Telefón:   0903 218096   

e-mail:   ekonom@rdssklenarova.sk 

 

Názov predmetu zákazky:   Zdravotnícky nábytok pre prijímateľov sociálnej služby  

Ružinovského domova seniora 

Druh zákazky: tovar (zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):    

 

 Hlavný predmet:   33192000-2 Zdravotnícky nábytok 

 Doplňujúci predmet:   33192120-9 Nemocničné lôžka 

     

 

Hlavné miesto dodania/poskytovania/uskutočnenia predmetu zákazky:  

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov.  

Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodávka: 

• 6 kusov elektrických polohovateľných lôžok – s hrazdou, rukoväťou a antidekubitným 

matracom,  

• 6 kusov servírovacích stolíkov k lôžku,  

• doprava tohto premetu zákazky na miesto dodania/plnenia, v prípade potreby montáž, 

uvedenie zariadenia do rutinnej prevádzky, odskúšanie funkčnosti 

a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdanie dokumentácie (manuál pre 

obsluhu zariadenia, záručné listy a/alebo certifikáty), zaškolenie zamestnancov 

verejného obstarávateľa/užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia a poskytnutie 

záručného servisu počas záručnej doby, t.j. 24 mesiacov. 

• Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy.  

Lehota na dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky: Kúpna zmluva na 

dodanie premetu zákazky. Predpokladané obdobie plnenia zmluvy je november  - december 

2021.  
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Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na celý predmet 

zákazky. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty. 

 

Lehota na predkladan0ie ponúk: do 05.11.2021 do 14:00 hodiny. 

Ponuky musia byť doručené poštou/osobne/e-mailom na vyššie uvedenú adresu/e-mailovú 

adresu v lehote na predkladanie ponúk. 

 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

- Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 

môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý je oprávnený dodať tovar, uskutočniť stavebné práce 

alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.   

- Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 

môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

- Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) 

a f) zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

- Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia 

zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona 

o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať 

doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

- V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra SR 

alebo výpisom zo Živnostenského registra SR, uchádzač  je povinný v zmysle § 32 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to 

z dôvodu, že  verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy. 

- Požadované doklady sa doplnia podľa potreby v závislosti od predmetu zákazky 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia: najnižšia cena 

v požadovanej kvalite 

Typ zmluvy: Kúpna zmluva 

Ďalšie informácie:  

- Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 

Obsah ponuky: 

✓ doklady preukazujúce osobné postavenie: 

✓ cenová ponuka za dodanie celého predmetu zákazky v štruktúre:  

 

Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 11000,00  EUR  s DPH. V prípade, 

že ponuka v rámci tohto prieskumu trhu presiahne túto čiastku, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú.  

 

Podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
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Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu zákazky. Platba 

sa bude realizovať bezhotovostným stykom, na základe vystavenej faktúry.  

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača / predávajúceho / poskytovateľa / 

zhotoviteľa na riadne plnenie predmetu zákazky. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa 

doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky (vykonávaný prieskum 

trhu) z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, t. j. ani jeden uchádzač nebude oprávnený 

uskutočniť predmet zákazky, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu, 

-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 

nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu 

pokračoval. 
 

Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu: Všetky náklady a výdavky 

spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša 

záujemca/uchádzač, bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu 

na výsledok tohto prieskumu trhu. 
 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. 

 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému 

obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.  

 

 

V Bratislave, 27.10.2021 
 

......................................................... 
Osoba oprávnená konať za 

verejného obstarávateľa 
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Evidenčné číslo: Z/IV/    /2021/ZÚ 

 

 

 

 

KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  

(ďalej len ako „zmluva“) 

 

Ružinovský domov seniorov 

sídlo:   Sklenárova 14, 821 09 Bratislava  

štatutárny orgán:  PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH - riaditeľ 

IČO:    00 510 173 

DIČ:    2020835080 

číslo účtu:   SK 64 0200 0000 0000 0452 0062 

bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 

právna forma:  príspevková organizácia zriadená Mestskou časťou Bratislava – Ružinov 

e-mail:   veducizdravotneho@rdssklenarova.sk 

ďalej ako „kupujúci“ 

 

a 

 

 

sídlo:    

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH:   

zapísaný:   

číslo účtu:   

bankové spojenie:  

e-mail:    

telefónne číslo:  

ďalej ako „predávajúci“. 

 

 

Čl. I  

Predmet zmluvy 

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje za tovar zaplatiť za 

podmienok podľa tejto zmluvy.  

(2) Predávajúci dodá kupujúcemu  

a) 6 kusov elektrických polohovateľných lôžok – s hrazdou, rukoväťou a antidekubitným 

matracom,  

b) 6 kusov servírovacích stolíkov k lôžku, (ďalej spolu ako „tovar“). 

Podrobný opis predmetu zmluvy je uvedený v Prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy 

(3) Predávajúci sa zaväzuje tento tovar prevziať v dohodnutom množstve. Predávajúci prehlasuje, 

že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve. 

 

Čl. II  

Kúpna cena 
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(1) Predávajúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť zmluvnú cenu            eur bez DPH, (slovom: 

                      eur), teda             Eur s DPH (slovom:                                  eur), v ktorej sú 

zahrnuté všetky náklady vrátane dopravy tohto premetu zmluvy na miesto dodania/plnenia, 

v prípade potreby montáž, uvedenie zariadenia do rutinnej prevádzky, odskúšanie funkčnosti 

a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdanie dokumentácie (manuál pre obsluhu 

zariadenia, záručné listy a/alebo certifikáty), zaškolenie zamestnancov verejného 

obstarávateľa/užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia a poskytnutie záručného servisu 

počas záručnej doby, t.j. 24 mesiacov. Zmluvná cena je záväzná počas platnosti tejto zmluvy.  

(2) Kúpnu cenu uhradí kupujúci na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy 

do 20 dní od doručenia faktúry, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu do sídla 

kupujúceho. 

 

Čl. III  

Termíny a miesto plnenia 

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. I ods. 2 tejto zmluvy najneskôr 

do 30.11.2021 

(2) Miestom plnenia tejto zmluvy je sídlo kupujúceho. 

 

Čl. IV 

Dodávka tovaru  

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, v bezchybnom 

stave a v kvalite stanovenej všeobecne záväznými predpismi pre tento druh tovaru.  

(2) Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 

prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie v obaloch predávajúceho, ktoré 

nebudú účtované.  

(3) Dodávka tovaru bude uskutočnená predávajúcim v pracovné dni v čase od 08:00 do 14:00. 

(4) Predávajúci preberá záruky za včasné a kvalitné plnenie tejto zmluvy, množstva a sortimentu, 

aj pri technických problémoch a distribúcie. Ak dôjde k takejto skutočnosti a bude potrebné 

nahradiť tovar iným výrobcom, predávajúci je povinný túto skutočnosť nahlásiť kupujúcemu 

a vyžiadať si jeho písomné súhlasné stanovisko o dočasnom nahradení výrobku. 

(5) Predávajúci sa zaväzuje tovar prevziať. Prevzatie tovaru sa uskutoční prepočítaním skutočného 

množstva a potvrdením dodacieho listu zodpovednou osobou kupujúceho.  

(6) Obal tovaru musí obsahovať dobre viditeľný dátum výroby s uvedením doby spotreby alebo 

dátum spotreby.  

 

Čl. V 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru  

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dodaný tovar z dôvodu nedodržania 

akosti, štruktúry alebo množstva tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Čl. VI 

Zodpovednosť za škodu  

(1) Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) v platnom znení, 

ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

(2) Predávajúci preberá všetky záruky za vady tovaru vzniknuté počas prepravy a dodávky. 

Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho 

v lehote troch mesiacov odo dňa prevzatia. Vady zjavné, zistené pri prevzatí tovaru, je kupujúci 

povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do troch dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj 

písomne. Vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej doby spotreby 
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tovaru. Kupujúci je povinný tieto vady reklamovať čo najskôr, najneskôr však do päť dní od 

ich zistenia a to písomne.  

(3) Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných ihneď, najneskôr však do sedem 

dní od doručenia reklamácie. Reklamáciu skrytých vád tovaru a vád akosti je predávajúci 

povinný vysporiadať do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie.  

(4) Vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie a 

vyrovnanie sa s kupujúcim, a to dodaním nepoškodeného tovaru za tovar poškodený, alebo 

poukázaním časti kúpnej ceny zodpovedajúcej cene reklamovaného tovaru na účet kupujúceho. 

V prípade zamietnutia reklamácie má kupujúci právo dať akosť tovaru posúdiť odborne 

spôsobilej osobe. Reklamácia bude v takom prípade vybavená v súlade so závermi posudku 

odborne spôsobilej osoby. V prípade že odborne spôsobilá osoba vo svojom posudku bude 

konštatovať vady tovaru, znáša náklady na posúdenie akosti tohto tovaru odborne spôsobilou 

osobou predávajúci. 

 

Čl. VII 

Sankcie 

(1) V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru podľa tejto zmluvy má kupujúci právo 

požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny tovaru, s 

dodaním ktorého je predávajúci v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania.  

(2) V prípade, že predávajúci nevybaví reklamáciu v lehote do troch pracovných dní odo dňa 

doručenia písomnej reklamácie elektronickou poštou, je kupujci oprávnený požadovať od 

predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny tovaru, ktorý má vady, a 

to za každý aj začatý deň omeškania s odstránením tejto vady. 

(3) Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v rozpore s čl. IV tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený 

požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny takto dodaného tovaru. 

(4) Kupujúci je oprávnený započítať svoju pohľadávku z titulu náhrady škody alebo uplatnenej 

zmluvnej pokuty voči predávajúcemu a jeho pohľadávke na zaplatenie kúpnej ceny, a to aj 

v prípade, pokiaľ pohľadávka kupujúceho ešte nie je splatná. 

(5) V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutom termíne splatnosti je 

predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 

2 Obchodného zákonníka z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý aj začatý deň 

omeškania, s výnimkou okolností charakterizovaných ako vyššia moc. 

(6) Povinnosť zmluvnej strany nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku porušenia jej povinnosti 

zabezpečenej zmluvnou pokutou zostáva zaplatením zmluvnej pokuty nedotknutá v celom 

rozsahu vzniknutej škody. 

(7) Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so 

zásadou poctivého obchodného styku a je dohodnutá s prihliadnutím na význam 

zabezpečovaných povinností podľa tejto rámcovej dohody. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme číslovaného 

dodatku. 

(2) Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak 

takýchto ustanovení niet, použijú sa ustanovenia im svojou povahou a obsahom najbližšie. Ak 

niet ani tých, použijú sa základné princípy súkromného práva za cieľom naplnenia účelu tejto 

zmluvy. 

(3) Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia 

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení 



Ružinovský domov seniorov 
Sklenárova 14, 821 09 Bratislava  
IČO 00 510 173 
ekonom@rdssklenarova.sk 

 

sa použije v súlade s ods. 2 tohto článku právna úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu 

a účelu tejto zmluvy a následne v danej veci zmluvné strany čo najskôr uzatvoria platný 

dodatok podľa ods. 1. 

(4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. 

(5) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dva 

rovnopisy zmluvy prevezme kupujúci a jeden predávajúci. 

(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

 

V Bratislave, dňa ...................       

 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

Kupujúci Predávajúci 

Ružinovský domov seniorov  

PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH  

riaditeľka  
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Príloha č. 1 

Elektricky polohovateľná posteľ: 

- estetický celodrevený dizajn 

- štvordielna ložná plocha 

- nastaviteľný lýtkový diel spoľahlivým mechanickým rastrom 

- elektricky nastaviteľné funkcie: zdvih ložnej plochy,  

   nastavenie funkcie sedu, nastavenie stehenného a chrbtového dielu, AntiTrendelenburg,  

   kreslo jednym tlačidlom, kardiokreslo 

- štyri zabrzditeľné kolieska, z toho jedno so smerovou aretáciou 

- integrované držiaky matracov presne vymedzujú uloženie matraca aj pri polohovaní 

- integrované držiaky na hrazdu, resp, infúzny stojan 

- ideálna šírka ložnej plochy 90 cm 

- ložná plocha z kovových roštov umožňujúca kvalitné vetranie matraca 

- nosnosť min. 200 kg 

- rozmer ložnej plochy 200 x 90 cm 

- výška ložnej plochy 40 cm - 80 cm 

- celodrevené postrannice ovládateľné jednou rukou 

- čelá postele vybavené kovovým rámom, ktorý chráni čelá postelí pred  

   poškodením a tým zabezpečujú dlhú životnosť postele, zároveň veľmi  

   uľahčuje manipuláciu s posteľou 

- funkcia kresla ovládateľná jedným tlačidlom 

- posteľ musí mať funkciu kardiokreslo 

- podsvietený ovládač 

- každú funkciu na ovládači musí byť možné samostatne uzamknúť 

- CPR funkcia (pri potrebe okamžitej resuscitácie je možné posteľ ihneď  

  prestaviť na rovnú plochu ložnej plochy) 

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

- postrannice musia mať bezpečnostné poistky proti neželanej manipulácii 

- posteľ musí mať certifikát výrobku pre zdravotníctvo 

- s kovovou hrazdou a plastovou hrazdičkou 

 

Pasívny antidekubitný matrac: 

- sendvičové jadro matraca 

- obojstranne profilované na 7 anatomických zón 

- každá strana má inú tvrdosť (možnosť výberu mäkšej a tvrdšej strany) 

- špeciálny poťah pre zdravotníctvo a ošetrovateľstvo 

- poťah s ochranou zipsa pred znečistením a zatečením (chlopňa) 

- poťah antibakteriálny, antialergický, umývateľný 

- poťah dezinfikovateľný 

- poťah nehorľavý (CRIB 5 a CRIB 7) 

- poťah odolný voči účinkom telesných tekutín 

- poťah priedušný ( min. 800 g/m2/24 h) 

- poťah nepremokavý ( vodný stĺpec min. 2.000 mm) 

-zips "L" pre ľahké snímanie a navliekanie 

- hrúbka jadra 14 cm 
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Servírovací stolík: 

- na kolieskach s brzdou 

- základňa s „U“ tvarom 

- servírovacia doska výškovo nastaviteľná a naklopiteľná 

- rozmer servírovacej dosky 600*400 mm 

- nastaviteľná výška 610 až 940 mm 

- nosnosť 10 kg 

- farba biela 

 

 

 


