ÚSMEV - zariadenie pre seniorov, Osiková 26,01007 , Žilina, IČO: 00647713

Č.s.:

/2019

Žilina 25.10.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Rotopedy s lavičkou 2 ks - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov

Ulica:

Osiková 26,01007 , Žilina

IČO:

00647713

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

0917990120

Kontaktná osoba:

Mgr. Silvia Pavelčíková

E-mail:

silvia.pavelcikova@zilina.sk

Tel.:

0907822955

2. Opis predmetu zákazky
Rotopedy s lavičkou pre dve osoby R7135 / ekvivalent - 1 ks
Rotopedu pre jednu osobu R7136 / ekvivalent - 1 ks

Veková kategória: Seniori
Využitie: Pomocou rotopedu pre seniorov si klienti posilňujú svaly, zlepšujú ich pružnosť a preťahujú šľachy. Slúži pre šetrné
pretiahnutie, precvičenie a posilnenie svalstva na nohách, prevencii voči bolesti chrbtice. Výhodou je nenáročnosť pohybu a celkové
pohodlie pri bicyklovaní.
Cvičenie na rotopede posiluje svalový aparát nôh a precvičuje kĺby bez nebezpečenstva pádu. Naviac vedie k zlepšeniu
kardiorespiračnej zdatnosti.
Vonkajšie trenažéry sú určené sú určené hlavne pre zmiernenie dopadu starnutia na pohybový aparát. Trenažér umožňuje
precvičovanie nôh a kĺbov. Vedie k zlepšeniu kardiorespiračnej zdatnosti.
Najväčším benefitom bicyklovania v seniorskom veku je jeho vynikajúci vplyv na zdravie a udržiavanie sa v dobrej kondícii. V prvom
rade je šetrné voči kĺbom, keďže nedochádza k otrasom. Krúživý pohyb pedálmi zároveň posilňuje šľachy členkov a kolien, čo je dobré
ako prevencia pred zápalmi kĺbov.
Starší a starí ľudia mávajú problémy s prekrvením, a preto sa často cítia uzimení. Pravidelné bicyklovanie pomáha rozprúdiť krvný
obeh a primeraná fyzická záťaž prispieva k celkovému pocitu sviežosti organizmu.
Cyklistika na rotopede pre seniorov je výborným dôvodom prečo opustiť 4 steny seniorských príbytkov a stráviť chvíle v príjemnom
prostredí niekde vonku. Na chvíľu sa môžu vystaviť slnku a načerpať prirodzenú energiu.
Bicyklovanie na rotopede pre seniorov slúži ako účinná obrana pred stresom alebo depresiami. Klientom to umožňuje aj kontakt
s ostatnými klientami zariadenia, môžu spolu komunikovať, spoznávať sa. Spoločnými silami sa dá predísť najmä sociálnej izolácii.
Klienti sa môžu navzájom podporovať v pohybe a v mobilite.
V prípade zabezpečenia jedného dvojmiestneho a jedného jednomiestneho rotopedu pre seniorov by sme v našom zariadení mohli
vytvoriť pohybovo-terapeutický krúžok, kde by klienti mohli spoločne cvičiť, komunikovať, ale sa aj zabávať.

Jedinečným spôsobom umožňuje seniorom cvičenie na čerstvom vzduchu a zároveň nenásilne podporuje kontakt s ostatnými
cvičiacimi. Cvičenie sa môže stať každodenným spestrením pobytu klientov v zariadení sociálnych služieb.

Vonkajšie trenažéry musia byť odolné voči poveternostným vplyvom, jednoducho sa budú dať ovládať a
budú spĺňať kritéria najvyššej bezpečnosti.
Všetky cvičebné prvky musia spĺňať normy DIN7900, EN1176 a európsku normu. Nosné prvky budú vyrobené z ocele
s povrchovou úpravou odolávajúcej poveternostným vplyvom. Ostatné časti budú vyrobené z bezúdržbového
polyetylénu. Nášľapné plochy majú protišmykovú úpravu. Z toho hľadiska môže byť cvičebná pomôcka umiestnená vo
vonkajšom prostredí zakotvená na betónovom povrchu.

Typ zákazky: Tovary
CPV:

37442310-4 Odporové cvičné stroje na precvičovanie dolnej časti tela

3. Podmienky účasti
Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktoré predkladá ponuku a o zákaze účasti vo
verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky
- Lehota dodania 28 dní odo dňa vystavenia a prevzatia objednávky - Cena zahŕňa aj dopravu / vynášku na miesto určenia

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 3 072 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
3lobit, s. r. o.
Jégého, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
heinzlova@3lobit.sk
APOS BRNO s.r.o.
Kotlanova 3, 628 00 Brno
Vladimír Vala
vala@aposbrno.cz
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9, 01001 Žilina
Peter Ganoczy
info@dextrade.sk
Theracare s.r.o.
Gregorovej, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
objednavky@theracare.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
3lobit, s. r. o.
Jégého, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH : 3 588,00 EUR

APOS BRNO s.r.o.
Kotlanova 3, 628 00 Brno
Cena s DPH : 3 570,00 EUR
Theracare s.r.o.
Gregorovej, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH : 3 378,00 EUR

8. Úspešný uchádzač
Theracare s.r.o.
Gregorovej, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH : 3 378,00 EUR

9. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Roman Osika, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Mgr. Richard Hulín, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ing. Roman Osika,

Mgr. Richard Hulín,

