
                                 
                                                                                                 

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:  8  ks  vakov  k  zdvihákom  DARTLIFT  200  universal   a 
DARTLIFT 150 light 

3. Opis  predmetu  zákazky:  Dodanie  a doprava  8  kusov  vakov  k  zdvihákom
DARTLIFT 200 universal  a  DARTLIFT 150 light . 

I. Liko Original Highback pacientsky vak so zvýšenou a vystuženou oporou hlavy, 
materiál polyester, veľkosť „XL“ (indikačná hmotnosť: nad 100 kg); nosnosť 300 
kg.

II. Liko Original Highback pacientsky vak so zvýšenou a vystuženou oporou hlavy, 
materiál polyester, veľkosť „M“ (indikačná hmotnosť: 50 - 100 kg); nosnosť 200 kg.

III. LIKO COMFORTSLING PLUS HIGH™, MOD 350, veľkosť „M“ 
IV. LIKO COMFORTSLING PLUS HIGH™ With Hygiene Opening, MOD 360, veľkosť 

„L“
V. LIKO ORIGINAL HIGHBACK SLING™, MOD 200/210, MOD 360, plastikovaná 

sieťovina net (kúpelňa), velkosť „M“
VI. LIKO ORIGINAL HIGHBACK SLING™, MOD 200/210, plastikovaná sieťovina net 

(kúpelňa), „L“
VII. LIKO ORIGINAL HIGHBACK SLING™, MOD 200/210, plastikovaná sieťovina net 

(kúpelňa), „XL“
VIII. Liko Original pacientsky vak, materiál polyester, veľkosť L (indikačná hmotnosť: 70

- 120 kg); nosnosť 200 kg.

4. Spoločný  slovník  obstarávania  (CPV): 33100000-1  zdravotnícke  vybavenie,
60000000-8 doprava

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 482,17 EUR s DPH



6. Zdroj  finančných  prostriedkov:  Predmet  zákazky  bude  financovaný
z prostriedkov  rozpočtu  GAUDEAMUS –  ZKR.  GAUDEAMUS –  ZKR neposkytuje
zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou
platbou.  Právo  vystaviť  faktúru  vznikne  predávajúcemu  po  odovzdaní  a prevzatí
zmluvného plnenia. Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia.

7. Zverejnenie výzvy: 19. 9. 2018 na webovej stránke GAUDEAMUS - ZKR

8. Miesto  a termín  dodania  predmetu  zákazky:  Mokrohájska  cesta  3,  845  12
Bratislava. Dodanie predmetu zákazky bude od 8. 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 8 kusov vakov k zdvihákom DARTLIFT 200 universal  a 
DARTLIFT 150 light.

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 – Vaky k zdvihákom DARTLIFT“ do 3. 10. 2018 do 11,00 hod.

14. Vyhodnotenie ponúk: 3. 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  13. 9. 2018

                                                                                   PhDr. Štefan Tvarožek 
                                                                             riaditeľ,  GAUDEAMUS - ZKR
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