DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
– „Dodávka a montáž 20 ks el. polohovatelných lůžek včetně matrací a 30 ks
nočních stolků“
1. Zadavatel
Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace
IČ: 70631841
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupený: Mgr. Vojtěch Curylo, ředitel organizace
tel.: 596 133 530
2. Předmět plnění
• Dodávka a montáž 20 ks elektrických polohovatelných lůžek včetně matrací. Bližší
specifikace:
Rozměr ložné plochy 200x90 cm (pro matrace 200x90 cm)
el. nastavení výšky, el. nastavení (polohování) zádového dílu a stehenního dílu
výška zdvihu 30 – 80 cm +/- 10%
možnost el. nastavení poloh pro prokrvení důležitých orgánů a polohy jako „křeslo“, ve které se
může klient dívat např. na televizi
čtyřdílný polohovací rošt
provedení čel lůžka z masivního dřeva
dělené postranice v poměru 40/60 z masivního dřeva, konstrukce ocelová
sklopný-výkyvný mechanismus postranic
možnost prodloužení lůžka min. o 20 cm
maximální provozní zatížení min. 210 kg
záruka min. 36 měsíců
garance dodání náhradních dílů min. 10 let
barva dřeva: Gold Craft Oak, číselník Kronospan K003 PW
• 20 ks pasivních antidekubitních matrací:
jednostranná matrace – výška matrace min. 15 cm
nosnost matrace 150 kg
záruka min. 5 let
elastický pružný potah roztažitelný ve čtyřech směrech pro snížení střižných sil, voděodolný
potah min. 1850 mm vodního sloupce s gramáží min. 170 g/m2, pratelný na 95º
ultrazvukově svařované švy, vyztužené boky pro lepší stabilitu matrace
matrace určená pro nejvyšší tj. 4 stupeň dekubitů důe EPUAP
rozměry matrace 200x90 cm

-

• 30 ks nočních stolků:
rozměry: 48 x 45 x 87 cm (š x hl. x v) – tolerance +/- 5 cm na každé straně
výška jídelní desky: 75 – 100 cm
stolek opatřen oboustrannou a uzamykatelnou zásuvkou a hlavním úložným prostorem
jídelní deska s plynulým výškovým nastavením a náklonem s aretací
materiál: dřevotříska v tloušťce min. 18 mm v barvě
barva dřeva: Gold Craft Oak, číselník Kronospan K003 PW

3. Doba a místo plnění
Doba plnění zakázky: ukončení nejpozději do 15. září 2020
Místo plnění: Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz
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4. Požadavky na prokázání kvalifikace
Subjekt prokáže kvalifikaci doložením příslušného oprávnění k danému podnikání – prostá kopie
živnostenského listu či výpis z živnostenského rejstříku a prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku
(pakliže je do něj subjekt zapsán).
5. Požadavky na zpracování ceny
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla včetně montáže, dopravy
a zaškolení personálu.
Cena bude uvedena v české měně a to následujícím způsobem: cena bez DPH a cena s DPH
včetně uvedení sazby DPH.
Nabídková cena je cenou smluvní.
6. Způsob posuzování nabídek
Nabídky budou posuzovány podle celkové výše nabídkové ceny, přičemž nejnižší nabídková cena
je cenou nejvýhodnější.
7. Termín a místo podání nabídek
Nabídka musí být doručena organizaci Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., Na Mlýnici 203/5,
702 00 Ostrava-Přívoz do 22. července 2020 do 12.00 h. Nabídka může být doručena poštou i
prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu: curylo@domovslunovrat.cz nebo datovou
schránkou, ID datové schránky: qud4mcg. Nabídky předložené po uvedeném termínu nebudou
zahrnuty do výběrového řízení.
8. Další podmínky
Dodaný výrobek musí být certifikován, na požádání uchazeč certifikát předloží. Uchazeč v nabídce
uvede délku záruční doby (minimálně 36 měsíců).
9. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
popřípadě upřesnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídky nebude
předložena v souladu s výše uvedeními podmínkami výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení.
10. Kontaktní osoba
Paní Blanka Stonavská – vedoucí provozně-technického útvaru, tel.: 596 135 530, mobil:
731 157 615, mail: stonavska@domovslunovrat.cz.

V Ostravě dne 1. července 2020

Mgr. Bc.
Vojtěch
Curylo, DiS.
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