Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55,029
56 , Zákamenné, IČO: 00632848

Č.s.:

/2020

Zákamenné 22.10.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Nákup elektrických polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou, antidekubitných
matracov, nočných stolíkov s jedálenskou doskou pre CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 296 - zápis z
vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Centrum sociálnych služieb Zákamenné

Ulica:

Ulica Vyšný koniec 559/55,029 56 , Zákamenné

IČO:

00632848

Kontaktná osoba:

Mária Sekerášová

E-mail:

dsszakam@vuczilina.sk

Tel.:

043 5524049

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie:
1. Polohovateľná elektrická posteľ /20 ks/ - posteľ obsahuje hrazdu, hrazdičky, bočnice, drevený lamelový rošt, kolieska brzdené na
presun, ložná plocha 200x90, nosnosť nad 180 kg, farba: buk
2. Antidekubitný matrac /20 ks/ - paropriepustný poťah, rozmery 90x200x16, nosnosť nad 140 kg
3. Nočný stolík s jedálensku doskou /20 ks/ - drevený, je možné zložiť na pravú alebo ľavú stranu, vybavený odkladacou jedálenskou
doskou, zásuvkami Stolík má kvalitné kovanie a zosilnené plastové hrany. Farba: Buk
Farebné prevedenie postele a nočného stolíka bude rovnaké.
Cena za tovar bude konečná, vrátane DPH, dodania, montáže, zaškolenia.
Bližší popis a špecifikácia predmetu obstarania je v uvedené prílohe a je záväzná pri dodaní tovaru.
Tovar bude nový, nepoužitý.
Uchádzač predloží elektronickú ponuku na celý predmet obstarávania v rozsahu predloženia celkovej ceny za predmet obstarávania v
EUR s DPH v systéme eBIZ.

Typ zákazky: Tovary
CPV:

33192120-9 Nemocničné lôžka
39143112-4 Matrace
39143123-4 Nočné stolíky

3. Podmienky účasti
Uchádzač predloží doklad preukazujúci oprávnenie podnikať: výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Dodanie tovaru bude do 4 týždňov od zaslania objednávky. Najneskôr do 30.11.2020.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 16 841.33 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Školská 428, 059 35 Batizovce
Ján Hudák
obchod@arjo-humanic.sk
ČECHOVO SK, s.r.o.
Uzovce 26, 082 66 Uzovce
Katarína Osifová
obchod@cechovo.sk
SINAKO SK, s.r.o.
Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
obchod@sinako.sk
TriCare s. r. o.
Baltská 5172/5, 821 07 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Denisa Fonó
info@tricare.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Školská 428, 059 35 Batizovce
Ján Hudák
obchod@arjo-humanic.sk
Cenová ponuka: 19 022,4 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
SINAKO SK, s.r.o.
Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
obchod@sinako.sk
Cenová ponuka: 20 061,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
TriCare s. r. o.
Baltská 5172/5, 821 07 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Denisa Fonó
info@tricare.sk
Cenová ponuka: 18 360 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
TriCare s. r. o.
Baltská 5172/5, 821 07 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Denisa Fonó
info@tricare.sk
Cenová ponuka: 18 360 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: TriCare s. r. o.
2: ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
3: SINAKO SK, s.r.o.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Mária Sekerášová, 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.

Mária Sekerášová
043 5524049
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

