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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov organizácie: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie 
IČO:    00603287 
Sídlo organizácie: Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava – Karlova Ves 
Krajina:  Slovenská republika 
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bučková 
Telefón:  0918 465 566 
E-mail:  buckova@mokrohajska.sk 
Internetová stránka: www.mokrohajska.sk 
 

2. Predmet zákazky 
Zdvíhacie zariadenie vrátane príslušenstva umožňujúce presun a vykonanie osobnej 
hygieny imobilným a ťažko mobilným klientom.  
 

3. Názov predmetu zákazky  
Zdvíhacie zariadenie vrátane príslušenstva zabezpečené v rámci projektu „ 
Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia 
v BSK“. 
 

4. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je zabezpečenie zdvíhacieho zariadenia vrátane príslušenstva, 
prostredníctvom ktorého je možné uskutočniť presun z lôžka imobilných a ťažko 
mobilných klientov do sociálnych zariadení na vykonanie osobnej hygieny. Priamo 
zdvíhacie zariadenie musí byť prispôsobené na uskutočnenie osobnej hygieny 
imobilným a ťažko mobilným klientom.  

 
Projekt je realizovaný zariadením komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS. 
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie je rozpočtovou organizáciou 
zriadenou Bratislavským samosprávnym krajom (www.mokrohajska.sk). Gaudeamus 
– ZKR nie je platca DPH. Sídlo zariadenia je v Bratislave na Mokrohájskej ulici, kde 
sa budú aktivity projektu aj realizovať. 
 
Projekt “Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného 
prijatia v BSK” je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Projekt sa 
realizuje na základe zmluvy číslo 122/2011-IZ-4.0/V uzavretej medzi GAUDEAMUS 
a Fondom sociálneho rozvoja. 
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Základné charakteristiky projektu:  
•  začiatok - 1.1.2012 
•  dĺžka projektu - 24 mesiacov 
•  rozpočet – 142 050,58 EUR  
•  typ oprávnených výdavkov – bežné 
•  spôsob financovania – kombinácia zálohových platieb a refundácie 
•  projekt má 4 hlavné aktivity v rámci ktorých sa realizuje 19 pod-aktivít 

 
Predmetom zákazky je uľahčenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými 
klientmi personálom pri presune z lôžka do sociálnych zariadení a prispôsobené na 
samotné vykonanie osobnej hygieny. Zdvíhacie zariadenie musí byť polohovateľné, 
výškovo nastaviteľné, obsahovať bezpečnostné prvky – výklopné opierky, stupačky, 
podhlavník, bezpečnostný pás, brzdové kolieska, bezpečnostný stop a pod.,  z dôvodu 
odbúrania strachu klientov pri manipulácii s nimi, rozmerovo sa musí zmestiť cez 
zárubne dverí veľkosť „80“ a do sprchovacieho kúta, zdvíhacia kapacita do minimálne 
130 kg. Váha do 55 kg. Zdvíhacie zariadenie by malo byť všestranné na ktorom by sa 
dali vykonávať rôzne úkony napr. obliekanie, vyzliekanie, toaleta, výmena 
inkontinentných nohavičiek, sprchovane, umývanie vlasov, pedikúra a pod. Personál 
by mal mať ľahký prístup k väčšine častí tela klienta, čo zabezpečuje diaľkové 
ovládanie zdvíhania, spúšťania, polohovania, roztvárania sedáku. Príslušenstvo by 
malo obsahovať po dva kusy z dôvodu mužskej i ženskej klientely napr. podložná 
misa, vankúšiky a pod. 
 
V rámci projektu sa v zariadení Gaudeamus vytvorilo oddelenie s kapacitou 20 lôžok, 
ktoré je špecializované na poskytovanie služby bezodkladného prijatia pre nové 
cieľové skupiny klientov. Počas 2 rokov realizácie projektu sa tu vystrieda cca 60 
klientov, ktorým bude uvedená služba poskytnutá. O klientov sa bude starať 15 
pracovníkov v nepretržitej prevádzke.  
Klientmi budú občania s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým 
zdravotným stavom, v nepriaznivej sociálnej situácii, osamelí ľudia odkázaní na 
pomoc, bezdomovci, závislí na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich, 
ľudia s psychiatrickými diagnózami, teda ľudia v ohrození života alebo zdravia. Bez 
poskytnutia služby by väčšinou zostali na ulici.  
	  

5. Možnosť predloženia variantných riešení 
Nie. 
 

6. Predpokladaná zmluvná cena  
Zdvíhacie zariadenie vrátane príslušenstva 4300,- euro bez DPH, t.j. 5160,- euro 
vrátane DPH 
 

7. Termín dodania 
Do 31.7.2012 
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8. Podmienky účasti uchádzačov 
Uchádzač predloží fotokópiu dokladu preukazujúceho oprávnenosť dodať predmet 
zákazky. /Obchodná spoločnosť, Živnostenský list/ 

 
9. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 15. 6. 2012 do 12:00. 
 
Ponuka uchádzača musí byť doručená písomne, v uzatvorenom obale (obálke) na 
adresu:  
GAUDEAMUS	  –	  zariadenie	  komunitnej	  rehabilitácie 
Mokrohájska	  3	   
845	  12	  Bratislava	  	  
 
alebo na e-mailovú adresu: 
buckova@mokrohajska.sk. 
 
Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň a hodina doručenia na 
uvedenú adresu, resp. e-mailovú adresu. Pri odoslielaní poštou je rozhodujúca pečiatka 
pošty na obálke.  
 

10. Označenie obálky 
Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenom obale (obálke) s označením nasledovných 
údajov: 

• adresát podľa bodu 1, 
• odosielateľ, 
• heslo “Zdvíhacie zariadenie vrátane príslušenstva ” - “Súťaž – neotvárať” 

 
11.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Ponuky, ktoré budú spĺňať požiadavky účasti uvedené v bode 8, sa budú hodnotiť na 
základe kritéria najnižšia navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH za 
dodanie zdvíhacieho zariadenia vrátane príslušenstva.  
 
Uchádzač uvedie vo svojej ponuke konečnú celkovú cenu za požadovaný predmet 
zákazky.  
 
Obdobie	  
realizácie	   

Navrhovaná 
celková 
zmluvná cena 
v EUR bez 
DPH 

Sadzba DPH 
v % 

Výška DPH 
v EUR 

Navrhovaná 
celková 
zmluvná cena 
v EUR 
vrátane DPH 
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Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 
 

12.   Lehota viazanosti ponúk 
 Lehota viazanosti ponúk je do 31. 8. 2012 
 

13.   Obchodné podmienky 
 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka.   
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky     
 v prípade, že navrhovaná celková zmluvná cena úspešného uchádzača bude   
 prekračovať predpokladanú zmluvnú cenu uvedenú v bod 6.  
 
 
V Bratislave, 30. 5. 2012 
 
 
      ............................................ 
          PhDr. Štefan Tvarožek 
           riaditeľ	  


