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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

na predmet zákazky: 

 
 

„Zdravotnícke potreby“ 
 

 

 Senior dom Svida, so sídlom SNP 4, 089 01 Svidník  (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

uskutočňuje výber dodávateľa služieb na dodanie predmetu zákazky „Zdravotnícke potreby“ 

s predpokladanou hodnotou zodpovedajúcou zákazke podľa § 117 zákona č. 343/20015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Názov organizácie: Senior dom Svida 

Sídlo organizácie: SNP 4, 089 01 Svidník   

IČO:   00696323 

DIČ:   2020785294 

Kontaktná osoba:  Mgr. František Tkáč – poverený vedením 

Telefón:    054/7882142 

e-mail:    vo-svida@svida.sk 

 

2. Názov zákazky a miesto dodania:  

Názov zákazky: „Zdravotnícke potreby“.  

Miesto dodania: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník.   

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom je nákup 

zdravotnícky potrieb pre  Senior dom Svida. Dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru na 

miesto dodania. 

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania tvorí príloha č.1 k tejto výzve – Zoznam 

požadovaného tovaru. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez  DPH : cca 1 800,-EUR bez DPH 

5. Cenovú ponuku je potrebné predložiť v termíne do 15.12.2020 do 12:00 hod. 

- osobne na adresu obstarávateľa 

- na emailovú adresu : vo-svida@svida.sk 

 

mailto:vo-svida@svida.sk


 

 
   ■mail :riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk  ■web : www.svida.sk  

 ■tel.:  +421 54 788 21 42  ■mobil : +421 917 8585 05 

 ■  Zriaďovateľ  : Prešovský samosprávny kraj                                      ■  web : www.vucpo.sk 

 

SENIOR DOM  SVIDA  
Ul. SNP 4, 089 01 Svidník   

6. Trvanie zmluvy, resp. lehota dodania: 

Verejný obstarávateľ, požaduje, aby bol predmet zákazky dodávaný verejnému                 

obstarávateľovi presne podľa jeho potrieb a požiadaviek na základe vystavenej 

objednávky  do 30 dní od vystavenia objednávky. 

 

 

7. Podmienky účasti, obsah ponuky: 

7.1. Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky v požadovanom 

rozsahu, obsahu, kvalite, za podmienok uvedených v tejto výzve a nie je prípustné 

rozdelenie predmetu zákazky. Predložená cenová ponuka musí byť vyhotovená v 

slovenskom jazyku a musí obsahovať:  

 Cenovú ponuku ( v zmysle zoznamu požadovaného tovaru, ktorý tvorí prílohu 

č. 1 tejto výzvy ), v ktorej uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu za celý predmet 

uvedie v nasledovnom zložení: 

            - navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,  

            - výška DPH v EUR( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na    

              túto skutočnosť,  

            - navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.  

 Identifikačné údaje dodávateľa: obchodné  meno, názov,  adresa, sídlo,   IČO v  

( zmysle prílohy č. 2), 

 Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu ktoré sú predmetom tejto zákazky - výpis z 

obchodného/živnostenského/iného registra – kópia 

 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

( zmysle prílohy č. 3)  

 Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov podľa § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení ( zmysle prílohy č. 4) 

 

7.2. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí 

jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého 

desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na 

dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne 

platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude 

zaokrúhľovať smerom nahor).  
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7.3. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom 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 a musí byť cenou 

konečnou za celý predmet obstarávania  vrátane všetkých nákladov súvisiacich s 

realizáciou predmetu zákazky. 

 

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena celkom za celý premet obstarávania pri splnení všetkých verejným 

obstarávateľom stanovených podmienok. 

 

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie : 15.12.2020 o 12,00 hod 

Ponuky spolu s dokladmi požadovanými pre splnenie podmienok účasti musia byť 

doručené v zalepenej obálke s označením odosielateľa a adresáta s heslom : 

„Zdravotnícke potreby“ a s nápisom „Neotvárať“ 

Ak uchádzač doručí ponuky osobne tak na adresu :  Senior dom Svida, SNP 4, 08901 

Svidník, Slovenská republika Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre 

potreby tejto súťaže sú: Pondelok – Piatok od 08.00 hod – 14.00 hod.  

- emailom na adresu vo-svida@svida.sk v predmete správy uvedie „Zdravotnícke 

potreby“ . Jednotlivé súbory sú prílohou správy. Rozhodujúci je termín ( t. z. 

hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ 

nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky z dôvodov technických na 

strane prevádzkovateľov telekomunikačných sietí. V momente uplynutia lehoty na 

predkladania ponúk musí byť ponuka skutočne doručená. 

 

 

10. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

 

10.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 16.12.2020 o 09.00 hod.. Uchádzači 

budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.  

10.2. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi najneskôr 

do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí 

neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli. 

 

 

 

mailto:vo-svida@svida.sk


 

 
   ■mail :riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk  ■web : www.svida.sk  

 ■tel.:  +421 54 788 21 42  ■mobil : +421 917 8585 05 

 ■  Zriaďovateľ  : Prešovský samosprávny kraj                                      ■  web : www.vucpo.sk 

 

SENIOR DOM  SVIDA  
Ul. SNP 4, 089 01 Svidník   

11. Ďalšie informácie  

 

11.1. Ponuky sú viazané v lehote do 31.12.2020 

11.2. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

11.3. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú 

požiadavky na predmet zákazky.  

11.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, 

ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo VO, ak nedostane ani jednu ponuku, 

ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie alebo ak verejnému 

obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky.  

 

 

Vo Svidníku, dňa 10.12.2020 

   

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. František Tkáč 

                                                                                                           poverený vedením 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh : 

Príloha č. 1 

Príloha č. 2 

Príloha č. 3 

Príloha č. 4 
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Príloha č.1  

 

P.č. Identifikácia tovaru MJ 
 

Množstvo 
JC bez 
DPH 

JC s 
DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 

Celková 
cena s 
DPH 

1. 

Biolampa MediLight + farebná 

terapia + stojan 
 
Tech. par.: Hmotnosť 0,8 kg, 
 Napájanie 230 V, 50 Hz,  
Ochr. Trieda: II, IP 20 
Priemer filtra: 45 mm, Príkon 22 W,  
Vlnová dĺžka: 480 – 750 nm ks 2     

2. 

Tlakomer OMRON M3 s predĺženou 

manžetou 

 
Tech. par.: ovládanie jedným tlačidlom, prehľadný 

displej zobrazuje všetky odmerané údaje súčasne, 

univerzálna dvojitá predĺžená manžeta - štandard M 

a veľká L v jednom kuse, pamäť na 2x60 

nameraných hodnôt s dátumom a časom, režim 

HOSŤ - meranie bez uloženia do pamäte, priemerný 

výsledok z posledných troch meraní. 

 ks 1     

3. 

Bezortuťový tlakomer 32800  

Tech. par: meranie tlaku so zachovanou LCD 

stupnicou 
Rozmer: 36 x 9,6 x 6,6 cm 
Tlak: 40 - 240 mm Hg 
Srdcová frekvencia: 30 - 200/min ± 5 % ks 2     

4. 

Tlakomer OMRON M3 

Tech. údaje: systém Intelli Sense, ovládanie 

jedným tlačidlom, detekcia arytmie - 

nepravidelných pulzov, indikátor vysokého krvného 

tlaku, kontrola správneho nasadenia manžety, 

pamäť na 30 nameraných hodnôt ks 1     

5. 

Pulzný oxymeter OxySmart PC-60F 

 
Tech. par.: Rozsah merania SpO2 - 35-100% 
Presnosť merania SpO2 - 70-100%,  
Optický senzor – červené svetlo (vlnová dĺžka  663 

nm), infračervené svetlo (vlnová dĺžka 890 nm) ks 4     
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Rozsah merania tepovej frekvencie: 30 – 240 bpm 

(úderov za minútu) 
Napájanie: 2xAAA batérie 

6. 

Infračervená lampa SCHOTT IR 812 

 
Tech. par.: váha: 0,30 kg, Rozmery: cca 

120(š)x220(v)x175mm(h), sklon lampy: možnosť 

prispôsobenia klbu pre ľubovolnú polohu,  výkon 

150W, Infra žiarovka 150W ks 4     

7. 

Antidekubitný matrac s 

kompresorom KOMFORT 

 
Tech. par. matraca: Hmotnosť 2,3 kg,  
rozmery 195x88 cm, výška 7,6 cm, počet buniek 

130, nosnosť od 40 – 130 Kg 
Tech. par. kompresora: Napájanie 

220V/50/60HZ , Tlak 40 mmHg - 100 mmHg 
Rozmery 26 x 13 x 10 cm, Príkon 18 W ks 12     

     

 

 

 

                                

 

 

                                           

Celková cena za zákazku bez DPH   

DPH    

Celková cena za zákazku s DPH   
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Príloha č. 2 

 

 
Identifikácia uchádzača: 

 

 

Obchodné meno a sídlo: 

 

IČO: 

 

DIČ: 

 

IČ DPH: 

 

Bankové spojenie: 

 

Kontaktná osoba: 

 

Tel. č.: 

 

E – mail : 
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Príloha č. 3 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

Uchádzač:  .........................................................................................................  

 

Vyhlásenie uchádzača: 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod 

názvom:  Zdravotnícke potreby, ktoré určil verejný obstarávateľ. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi 

bola právoplatne uložená sankcia, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 

týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  
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Príloha č. 4 

 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 

Názov zákazky: Zdravotnícke potreby 

 
 

doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) 

vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou 

na predkladanie ponúk zo dňa [doplniť dátum], týmto  

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 

je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho 

postavenia v súťaži,  

 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 

v priebehu procesu verejného obstarávania,  

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie.  

 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]  

                                                                                    –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                            podpis 

 

 

 

 


