
Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu 
na nákup elektrických polohovacích lůžek pro potřeby obyvatel   

 v zařízení Domov seniorů Hranice p.o. 
 

(Vše dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) 
 
 
1. Identifikační údaje o zadavateli. 
Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, Jungmannova 1805, 753 01 Hranice,  
IČO 70876541, zřizovatel Město Hranice, statutární zástupce Mgr. Simona Hašová 
Další informace získáte na tel. 737 987 481, mail: zdravotni@domovsenioruhranice.cz 
 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Nákup 10 kusů elektricky polohovatelných lůžek. 
 
3. Cíl nabídky 
Nákup 10 ks elektricky polohovatelných lůžek. Přesné specifikace požadovaných lůžek jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Technické specifikace. Záruka na lůžka je požadována v minimální délce 24 měsiců. 
Zadavatel požaduje, aby PBTK požadované výrobcem bylo jednou za 24 měsíců. Cena jednoho lůžka 
s příslušenstvím nesmí přesáhnout hodnotu 40.000,- Kč s DPH. 
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Termín podání nabídek: do 22. 8. 2022, 10:00 
Místo podání: podatelna DS Hranice 
adresa: Domov seniorů Hranice, p. o. Jungmannova 1805, 753 01 Hranice 
 
5. Kvalifikační kritéria 
Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list (prostá kopie) 
 
6. Zpracování nabídkové ceny 
Cena s DPH za jeden kus postele, cena s DPH za celou dodávku. 
 
7. Termín dodání služby:  
Dodání zboží požadujeme nejpozději do 31.10.2022 
V případě nedodržení termínu dodání se za každý den prodlení účtuje pokuta 0,05% 
z celkové nabídkové ceny. Ta bude následně dodavatelem odečtena jako sleva z konečné ceny. 
 
8. Hodnotící kritéria 
Cena v Kč s DPH (váha kritéria 100 %) 
 
9. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce, opatřená nápisem „SOUTĚŽ - LŮŽKA“. Nabídka bude 
opatřena krycím listem s identifikačními údaji uchazeče, s uvedením nabídkové ceny, ve skladbě, jak 
je výše požadováno a opatřena podpisem oprávněné osoby. Dále budou následovat požadované 
doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR) a další dle uvážení uchazeče, např. 
reference. 
 
10. Další podmínky 
Zadavatel vybere z předložených nabídek tu, která mu bude dle výše uvedených kritérií 
nejvíce vyhovovat. Zadavatel si vyhrazuje právo objednání jiného počtu lůžek. Zadavatel si 
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a poptávkové řízení zrušit. 
 
11. Oznámení o výsledku poptávkového řízení 
Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do tří dnů od uzavření podávání nabídek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha 1 – Technické specifikace 
 
 

lůžko 
- rozměry vnitřní 200 x 102 cm, tolerance 2 cm                                    
- rozměry vnější 208 x 122 cm, tolerance 2 cm                          
- minimálně 200 kg nosnost lůžka                                   
- dekor – dle výběru zadavatele a po komunikaci s architektem                                  
ložná plocha                               
- 4 dílná ložná plocha                            
- lakovaný rám, kovové sítě oddělitelné od rámu                               
- mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru                                   
- elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 80cm                                 
- nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci LP                                  
- podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 11 cm                                 
- podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 6 cm                                
- možnost libovolného prodloužení lůžka min. o 30 cm, jednou rukou u nožního dílu, například 
lankem s pojistkami                                
- elektricky nastavitelná výška ložné plochy                               
- dolní bezpečnostní úvrať max. 27 cm                                    
- automatická, střední mobilizační poloha - úvrať 42 cm                                
- horní ošetřovatelská úvrať min. 82 cm                                  
postranice  
- v polovině dělené                               
- spustitelné s výsuvným systémem, s pojistkou proti nechtěnému spuštění                                    
- postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka z důvodu umístění stolku vedle 
lůžka                                   
- 4 výškové pozice postranic                             
- nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou                        
čela lůžka                                   
- pevná z lamina, přírodní světlé dřevo – dekor BUK                           
- čela lůžka dřevěná, madlo dřevěný masiv - provedení rovné, čtyřhranný profil madla                              
podvozek bez střední tyče, spojující podvozek nad zemí - důvod je podjezdnost všech 
zvedáků                            
- 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 125 mm / maximálně 150 mm                                    
- centrální brždění pedálem v nožní části, možno doplněné elektronickou brzdou                           
- lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici                                
- pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné 
pozici                          
- podvozek musí být opatřen systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy                           
ovladač lůžka s háčkem na pověšení, opatřený zámkem s kombinací tlačítek                                   
- opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením                          
- nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy                                
- možnost ovládat ovladačem integrovanou lampičku na čtení                                 
- umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně)                                
- předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo“                                 
- předprogramovaná poloha „Obrys těla – poloha houpací síť – nohy nad pánví“                            
- zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém                           
hrazda                            
- lakovaná, nosnost min. 75 kg                         
- rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem                                    
 
 
 
 


