
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 § 6, 7 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 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. 737 121 839, mail: spravce@domovsenioruhranice.cz 
 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Nákup max. 20 kusů elektricky polohovatelných lůžek s pasivní antidekubitní matrací. 
 
3. Cíl nabídky 
Nákup max. 20 ks elektricky polohovatelných lůžek, polohování hlava, nohy. Součástí postele musí 
být oboustranné stahovací zábrany. Kombinace kovového rámu a dřevěného obkladu a bočnic. Čtyři 
brzditelná kolečka, hrazda s hrazdičkou. Záruka na postele 36 měsíců. Dále 20 ks antidekubitní 
matrací rozměrově vhodných pro nabízené lůžko. 
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Termín podání nabídek: do 7. 11. 2017, 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 včetně pasivní antidekubitní matrace. Pokud se cena za kus liší dle 
počtu objednaného množství, uveďte cenu za kus při odběru 5ks, 10ks, 15ks a 20ks. 
 
7. Termín dodání služby:  
Dodání zboží požadujeme do konce roku 2017. 
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 - POSTELE“. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


