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Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov organizácie: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, ďalej len  
                                     „GAUDEAMUS – ZKR“ 
IČO:  00603287     
DIČ: 2020919098    
Sídlo organizácie: Mokrohájska cesta 3     
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bučková  
Telefón: 0918 465566  
E-mail: buckova@mokrohajska.sk     
Internetová stránka: www.mokrohajska.sk 

 
2. Predmet zákazky: A : mobilný zdvihák pre osoby do hmotnosti 150 kg  
                                     B : mobilný zdvihák pre osoby do hmotnosti 180 kg.  
 
3. Opis predmetu zákazky: 
     A: dodanie a doprava 2 kusov mobilných zdvihákov pre osoby do hmotnosti 150 kg 
     B: dodanie a doprava 2 kusov mobilných zdvihákov pre osoby do hmotnosti 180 kg.  

A) Mobilný zdvihák pre osoby má byť malých kompaktných rozmerov, aby bol použiteľný 
pre najbežnejšie situácie vrátane váženia a dvíhania človeka zo zeme. Zdvihák má 
disponovať mimoriadnou manévrovateľnosťou a to aj v stiesnených priestoroch. Má byť  
skladací, aby bol vhodný aj na prevoz autom. Hmotnosť zdviháka má byť do 28 kg, ale 
má umožniť dvíhať osobu do hmotnosti 150 kg. Šírka podvozku nemá prekročiť 660 mm. 
Podmienkou je možnosť vyskúšať si zdvihák v priestoroch GAUDEAMUS – ZKR 
v termíne od 10.10. 2018 do 24.10.2018 v pracovné dni od 8,00 hod do 15,00 hod. 

 

Špecifikácia zdviháku: 

 konštrukcia zdviháka z hliníka  

 diaľkové ovládanie  

 NiMH akumulátor s indikátorom stavu nabitia  

 mechanické aj elektrické núdzové spúšťanie 

 možnosť ovládania zmeny šírky podvozku  

 výmenné rameno na podvesenie vaku 

 možnosť vážiť pacienta na zdviháku (s opčnou váhou) 

 rýchlo skladací, pre lepšiu manipulovateľnosť a transport 

 hmotnosť zdviháku max. do 28 kg 

 max. hmotnosť zdvíhanej osoby 150 kg 
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 voliteľná šírka podvozku cca od 600 mm do 1000 mm 

 rozsah zdvíhania cca 120 cm 

 úroveň hluku max. 60 dBA 

 zabezpečenie proti elektrickému šoku 

 EC prehlásenie o zhode 

B) Mobilný zdvihák pre osoby má byť použiteľný pre najbežnejšie situácie, vrátane 
nácviku chôdze, váženia a dvíhania pacienta zo zeme. Má disponovať mimoriadnou 
manévrovateľnosťou a to aj v stiesnených priestoroch. Má mať  hmotnosť  do 34 kg, ale 
napriek tomu dokázať dvíhať osobu až do hmotnosti 180 kg. Šírka podvozku nemá 
prekročiť 660 mm. Podmienkou je možnosť vyskúšať si zdvihák v priestoroch 
GAUDEAMUS – ZKR v termíne od 10.10. 2018 do 24.10.2018 v pracovné dni od 8,00 
hod do 15,00 hod. 

 

Špecifikácia zdviháku: 

 konštrukcia zdviháku  z hliníka 

 diaľkové ovládanie 

 NiMH akumulátor s indikátorom stavu nabitia  

 mechanické aj elektrické núdzové spúšťanie 

 možnosť ovládania zmeny šírky podvozku 

 výmenné rameno na podvesenie vaku 

 možnosť vážiť pacienta na zdviháku (s opčnou váhou) 

 možnosť rozloženia zdviháku pre transport 

 hmotnosť zdviháku maximálne do 34 kg 

 max. hmotnosť zdvíhanej osoby 180 kg 

 voliteľná šírka podvozku od 600 mm  do 1100 mm 

 rozsah zdvíhania cca 130 cm 

 úroveň hluku max. 60 dBA 

 zabezpečenie proti elektrickému šoku 

 EC prehlásenie o zhode 
l. 

 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 33100000-1 zdravotnícke vybavenie, 

60000000-8 doprava 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 326,10 EUR s DPH 
 
6. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 

rozpočtu GAUDEAMUS – ZKR a z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky. GAUDEAMUS – ZKR neposkytuje zálohy na plnenie 
predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo 
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vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. 
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia. 

 
7. Zverejnenie výzvy: 10. 10. 2018 na webovej stránke GAUDEAMUS - ZKR 
 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mokrohájska cesta 3, 845 12 

Bratislava. Dodanie predmetu zákazky bude od 29. 10. 2018 do 30. 11. 2018.  

9. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka  
 
10. Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením 

ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného 
obstarávateľa. 

 
11. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka): Kontaktné údaje uchádzača 

(názov, adresa, kontaktná osoba – telefón, mail, IČO), cenová ponuka s DPH na 
dodanie a dopravu 2 kusov mobilných zdvihákov pre osoby do hmotnosti 150 kg  
a dodanie a doprava 2 kusov mobilných zdvihákov pre osoby do hmotnosti 180 kg. 
 

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke: EURO, cena s DPH 
 
13. Miesto a lehota na predkladanie ponuky: ponuky budú zasielané poštou na adresu 

zariadenia, prípadne osobne (Ing. Jana Bučková) v zalepenej obálke s názvom „VOS 
– Mobilné zdviháky pre osoby“ do 25. 10. 2018 do 11,00 hod.  

 
14. Vyhodnotenie ponúk: 25. 10. 2018 o 13,00 hod.  
 
15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: výsledok z vyhodnotenia bude 

zasielaný mailom všetkým dodávateľom, ktorí predložia ponuky. 
 
16. Doplňujúce informácie: Ak úspešný uchádzač nepotvrdí objednávku GAUDEAMUS 

– ZKR z vlastného rozhodnutia, GAUDEAMUS - ZKR má právo vystaviť 
objednávku uchádzačovi, ktorý v súťaži skončil ako druhý v poradí.  

 
 
 

 

V Bratislave  9. 10. 2018 
 
 
                                                                                   PhDr. Štefan Tvarožek  
                                                                             riaditeľ,  GAUDEAMUS - ZKR 


