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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

MALÉHO ROZSAHU A ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
 

 

 

Název zakázky:  „Pořízení 9 ks polohovacích postelí včetně matrací“ 

 
Číslo zakázky:  VZMR/1/2/2020 

 

Druh zakázky:   dodávka 

 

Datum vyhlášení zakázky: 9. 7. 2020 

 

 

 

Identifikační údaje zadavatele:  

 

Název zadavatele:  Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele:  Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil 

IČO zadavatele:  00193771 

 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Bc. Marie Vojtíšková – ředitelka organizace 

      tel.: 724 148 790, 481 671 336 

      e-mail: reditel@domovtereza.cz 

 

kontaktní osoba:    Kosáčková Jana 

      tel. 605 954 677, 481 622 625 

      e-mail: jana.kosackova@domovtereza.cz 

 

 

 

Předmět a místo plnění veřejné zakázky: 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks polohovacích postelí včetně matrací (dle níže 

uvedených specifikací) do zařízení Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil č.p. 180. 

 

 

Zadávací podmínky: 

 

Předpokládaná hodnota této zakázky je 400.000,-- Kč bez DPH včetně montáže a dopravy.  
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 
nabídky – nejnižší nabídková cena. 
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Nabídka včetně příloh (obrázek nabízeného produktu včetně jeho popisu základních 
parametrů a vlastností, záruční podmínky) bude zpracována v českém jazyce.  
 
Součástí cenové nabídky bude i návrh kupní smlouvy. V cenové nabídce musí být rozdělené 
položky za zboží, montáž a dopravu. 
 
Zájemce o veřejnou zakázku dodá čestné prohlášení o splnění kvalifikace a profesní 
způsobilosti. 
 
Po uzavření smlouvy je navýšení ceny nepřípustné. 
 
 
 

Specifikace pečovatelského lůžka: 

- nosnost 220 kg 

- délka lůžka 200 cm (vnitřní rozměr) s možností prodloužení 

- šířka max. 90 cm (vnitřní rozměr) 

- elektrické ovládání 

- polohování výšky lůžka 

- polohování ložné plochy 

- ložná plocha pro prevenci dekubitů 

- dělené postranice 

- design v imitaci světlého dřeva 

- ruční ovladač s automatickými funkcemi a jasnou symbolikou 

- součástí lůžka bude i hrazdička 

        

 

 

Specifikace matrace: 
- antidekubitní matrace 

- nosnost min. 200 kg 

- voděodolný potah 

- zip 360° 

 

 

 

 

Termíny realizace veřejné zakázky: 

 

Předpokládaný termín dodávky předmětu veřejné zakázky:  nejpozději do 4. 12. 2020.  

  

 

 

Místo a doba pro podání nabídky: 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 24. 7. 2020 ve 14.00h 

 

Nabídky lze zasílat na e-maily: reditel@domovtereza.cz, jana.kosackova@domovtereza.cz 
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Závěrečná ustanovení: 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu. 

Zadavatel neúplnou nabídku z účasti na zakázkovém řízení vyřadí. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně       

doručeny v rámci lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto 

náklady nesou uchazeči sami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Benešově u Semil dne 9. 7. 2020      Bc. Marie Vojtíšková 

          ředitelka 
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