Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice

___________________________________________________________________________
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa)

Verejný obstarávateľ:
Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo:
Strojárenská 13, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO:
31256911
DIČ:
2021823892
IČ DPH: SK 2021823892
2.

Predmet zákazky

„Elektrické ošetrovateľské lôžko repasované s matracom, hrazdou a hrazdičkou“
3.

Opis predmetu zákazky

3.1

Elektrické ošetrovateľské lôžko s hrazdou, rukoväťou a matracom – 14 ks

Technická špecifikácia:
a.
b.

zdvih lôžka pomocou elektromotoru,
štvordielna ložná plocha max. 200x90 cm ± 10%, chrbtový a stehenný diel ovládané
elektromotorom,

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

ložná plocha z kovových lamiel,
čelá lôžka v imitácii dreva,
ručný ovládač lôžka s ochranou proti nechcenému polohovaniu,
kolieska o priemere minimálne 80 mm, centrálna brzda dve ovládacie páky,
držiaky na infúzny stojan v rohu postele,
nosnosť minimálne 150 kg,
spustiteľné priebežné dvojdielne bočnice,
lôžko musí byť vyrobené v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52

Príslušenstvo:
 hrazda lakovaná – 14 ks,
 plastová rukoväť na hrazdu – 14 ks,
 matrac – 14 ks, rozmer 90 x 200 cm, Hrúbka: 14 cm, matrac v celo pogumovanom
poťahu opatrený zipsom s možnosťou prania na 95°C.
Telefón:+42155 6824111
Fax:+42155 6824206

e-mail: geriatria@gckosice.sk
www.gckosice.sk

IČO: 31256911
DIČ: 2021823892

4.
Druh zákazky
Zákazka na dodanie tovaru.
5.

Miesto dodania tovaru

Do budovy verejného obstarávateľa na adrese uvedenom v bode č.1.
Lehota dodania predmetu zákazky

6.

Do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy
Výsledok verejného obstarávania

7.

Kúpna zmluva
Spoločný slovník obstarávania (CPV)

8.




9.

33192100-3 Nemocničné lôžka
39143112-4 Matrace
33192130-2 Motorizované lôžka
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu
Predpokladaná hodnota zákazky

4 375,- Eur bez DPH
10.

Podmienky účasti

10.1
10.2

Predloženie dokladu o oprávnení podnikať kópia
Nesplnenie ktoréhokoľvek bodu technickej špecifikácie predmetu zákazky považuje
obstarávateľ za nesplnenie podmienok účasti.

11.

Kritérium na hodnotenie cenových ponúk

Najnižšia celková cena bez DPH v Eurách
12.

Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia

12.1 Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v termíne do 21.04.2017 do 15.00
hod. Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne na adresu verejného obstarávateľa alebo emailom na adresu stromp@gckosice.sk.
13.
Vyhodnotenie ponúk
13.1 Hodnotená bude celková zmluvná cena. Verejný obstarávateľ pridelí poradie od
najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným (prvým) sa stane uchádzač, ktorého vyhodnotená
ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú cenu bez DPH.
13.2 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený
výsledok vyhodnotenia ponúk.
14.

Spôsob určenia ceny
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14.1 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť spracovaná v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena bude uvedená v
Eurách.
15.

Obsah ponuky

Doklad podľa bodu 10 tejto výzvy
Cenová ponuka kde budú uvedené nasledovné údaje:
 typové označenie tovaru,
 cena bez DPH a s DPH,
 technický popis tovaru,
15.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude obsahovať doklady uvedené v bode 15.1 až 15.2
bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.
15.1
15.2

16.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

16.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez udania
dôvodu.
16.2 Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom z vlastného
rozhodnutia, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť príslušnú zmluvu s uchádzačom, ktorý v
súťaži skončil ako ďalší v poradí.
V Košiciach, 6.4.2017
Vypracoval: Ing. Vojtech Štromp

MUDr. Peter Pavlov, MPH
riaditeľ
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Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Článok I
Zmluvné strany
Predávajúci:

(ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných:
Bankové spojenie:
SWIFT (BIC) kód banky:
IBAN:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Adresa na doručovanie písomností
prostredníctvom pošty:

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv.
Lukáša v Košiciach n.o.
Strojárenská 13, 040 01 Košice
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby
31256911
2021823892
SK 2021823892
MUDr. Peter Pavlov, MPH - riaditeľ
Ing. Martina Oreničová, ekonomická námestníčka
VÚB a.s.
SUBASKBX
SK86 0200 00 0000 6013 1512
60131512/0200
055 6824111
055 6824206
geriatria@gckosice.sk, orenicova@gckosice.sk
Strojárenská 13, 040 01 Košice
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(ďalej len „kupujúci“)
Článok II.
Úvodné ustanovenia
1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117
zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.
Článok III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž 14 ks „Elektrické ošetrovateľské lôžko
repasované typové označenie ...................................... s matracom, hrazdou a hrazdičkou“
ďalej len „(tovar“).
1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať
tovar, namontovať ho, zaškoliť obsluhu a počas trvania záruky poskytovať bezplatný
servis tovaru.
2. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy vymedzený v čl. III bode 1 prevziať v zmluve
dohodnutým spôsobom a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto
zmluvy.
3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať ako súčasť predmetu zmluvy:
 technický popis tovaru,
 záručné podmienky tovaru,
 návod na obsluhu, údržbu a opravy v slovenskom jazyku resp. českom jazyku.
Článok IV.
Kúpna cena, platobné podmienky
1.

Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
Kúpna cena : ......................... € s DPH

2.

3.
4.

5.

V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu
zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy vrátane obalu, dopravy na miesto plnenia,
preclenia tovaru, montáže, prevádzkovej skúšky a zaškolenia obsluhy v mieste plnenia.
Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku
spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
Po dodaní predmetu zmluvy podľa čl. V bod 1. tejto zmluvy a jeho prevzatí v mieste
plnenia, vystaví predávajúci daňový doklad na dodaný predmet zmluvy a odošle ho,
alebo odovzdá na adrese kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Daňový doklad musí
obsahovať všetky náležitosti uvedené v zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. K daňovému dokladu je predávajúci povinný priložiť
potvrdený dodací list a zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v mieste plnenia
podľa čl. V. tejto zmluvy.
Splatnosť faktúry je dohodnutá nasledovne:
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1. splátka vo výške 50% zmluvnej ceny splatná do 30 dní od odovzdaní a prevzatí tovaru,
2. splátka vo výške 50% zmluvnej ceny splatná do 60 dní od odovzdaní a prevzatí tovaru,

6.

Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou
požadované náležitosti, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového
dokladu, prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa
doručenia opraveného daňového dokladu.
Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predmet tejto zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať najneskôr do 30 dní od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.
2. Miestom plnenia pre potreby tejto zmluvy je: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n.o, Strojárenská 13, 040 11 Košice

3. Dodanie a montáž predmetu zmluvy uvedené v čl. III. tejto zmluvy sú splnené jeho
prevzatím a podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu zástupcom kupujúceho.
4. Predávajúci je povinný, pri dodaní predmetu zmluvy odovzdať používateľovi všetky
doklady nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu ako aj doklady uvedené v čl. III bod 4.
Článok VI.
Kvalita tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne a včas s požadovanými technickými
a prevádzkovými parametrami, v požadovanom množstve a v prevedení podľa článku III.
tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar repasovaný. Predávajúci zodpovedá za to, že
technické a prevádzkové parametre tovaru sa zhodujú s parametrami uvádzanými ich
výrobcom.
3. Záručná doba predmetu zmluvy je 24 mesiacov vrátane všetkých originálnych dielov
a príslušenstva dodávaného ako súčasť tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia
predmetu zmluvy (v deň podpisu dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).
Kupujúci je povinný dodržiavať návod na obsluhu a predávajúcim vydané inštrukcie
(písomné) na používanie predmetu zmluvy.
4. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie predmetu zmluvy spôsobené kupujúcim
(používateľom), za nedodržanie prevádzkových podmienok, na ktoré bol kupujúci
predávajúcim upozornený a na poškodenie predmetu zmluvy v dôsledku živelnej pohromy.
5. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po
ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Nároky kupujúceho z vád
tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.
6. V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení
zamestnanec kupujúceho telefonicky alebo emailom na e-mailovú adresu predávajúceho.
Počas záručnej doby sa predávajúci zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady
zodpovedajúcim spôsobom do troch pracovných dní od prvotného oznámenia.
7. Záručný servis bude vykonávaný v mieste inštalácie predmetu zmluvy.
8. Nebezpečenstvo škody na tovare (nekompletnosť, poškodenie) prechádza na kupujúceho
v momente odovzdania – prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje
právo neprevziať poškodený alebo nekompletný predmet zmluvy.
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Článok VII.
Zmluvné pokuty a sankcie
1. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie
predmetu zmluvy v dohodnutom čase a to vo výške 0,02% z kúpnej ceny za každý deň
omeškania s plnením. Predávajúci je oprávnený uplatniť si u kupujúceho zmluvnú pokutu
za omeškanie s úhradou kúpnej ceny a to vo výške 0,02% z kúpnej ceny za každý deň
omeškania s plnením.
2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu za nenastúpenie na
opravu podľa článku VI ods. 6 a to vo výške 100,- eur (slovom jednosto eur) za každý čo
i len začatý deň omeškania s nástupom na opravu.
3. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody
spôsobenej porušením povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou, predávajúcim,
v rozsahu prevyšujúcom sumu zmluvnej pokuty.
4. Nárok na zmluvnú pokutu nezaniká ani v prípade odstúpenia od zmluvy.
5. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a
inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Článok VIII.
Zánik zmluvy, okolnosti vylučujúce zodpovednosť
1. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v požadovaných vlastnostiach a kvalite zo
strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej
zmluvy podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Omeškanie predávajúceho s dodávkou
predmetu zmluvy o viac ako 4 týždne bude kupujúci považovať za podstatné porušenie
kúpnej zmluvy.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody
a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.
3. Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod
vyššou mocou chápu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo možné predvídať alebo ak ich
aj zmluvné strany predvídali, tieto sa uskutočnili mimo ich vôle a vplyvu, ak tieto plne
alebo čiastočne bránili plneniu podmienok zmluvy. Príkladmi vyššej moci sú prírodné
katastrofy, požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo
vojenských orgánov. Uvedený výpočet nie je taxatívny.
4. V prípade vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predĺžené o dobu trvania
stavu zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude pretrvávať dlhšie ako
30 dní, zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe ďalšieho plnenia tejto zmluvy alebo na jej
zrušení.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa §
47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa
do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu
zmluvy nedošlo.
3. Zmluvu možno doplniť alebo zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán.
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4. Právne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že
zmluva sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou, na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

V Košiciach:

V Košiciach:

Za kupujúceho :

Za predávajúceho :

MUDr. Peter Pavlov, MPH
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