
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 
                                                                                                                                   Príloha b) Metodický pokyn MP-08-2013 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
na dodanietovaru/poskytnutieslužby/uskutočnenie stavebných prác 

 
s predpokladanou hodnotou viac ako 1000 eur a menej ako 20 000 eur pre služby a tovar – okrem 
potravín, menej ako 40 000 eur pre potraviny a menej ako 30 000 eurpre stavebné práce v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Kontaktné miesto: DFNsP Bratislava 
Kontaktná osoba:Zuzana Staneková 
Telefón: 02 / 59371 517 
Email: mtz@dfnsp.sk 
 
1.Názov zákazky nákup skladacej postele 
 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Podlimitná zákazka 
Hlavné miesto dodania tovarov: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbová 1, 833 40 Bratislava 
 
3.Opis predmetu zákazky alebo nákupu (nákupov) – v prípade potreby podľa prílohy. 
 
Nákup skladacej postele 
rozmery minimálne:  šírka minimálne 80 cm, dĺžka minimálne 190 cm, výška minimálne 33 cm,  
hrúbka matraca: minimálne 5 cm 
materiál poťah: pena a polyester 
konštrukcia: kovová 
rošt: drevený 
farba: rôzna 
nosnosť: minimálne  100 kg 
v počte 138 ks 
 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný slovník: 36140000-4 Rôzny nábytok a vybavenie 
 
 
5. Množstvo alebo rozsah zákazky 
 
Nákup skladacej postele 
rozmery minimálne:  šírka minimálne 80 cm, dĺžka minimálne 190 cm, výška minimálne 33 cm,  
hrúbka matraca: minimálne 5 cm 
materiál poťah: pena a polyester 
konštrukcia: kovová 
rošt: drevený 
farba: rôzna 
nosnosť: minimálne  100 kg 
v počte 138 ks 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez DPH 
Hodnota: 4.830,00 € bez DPH 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobiev dňoch (od zadania zákazky): lehota dodania do 31.10.2013 
 
8. Podmienky účasti 
Predloženie dokladu ooprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu. Požaduje 
sascan originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu. 
 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena. 
 
10. Použije sa elektronická aukcia 
Nie 
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11.  Súťažné podklady 
Nie 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 11.10.2013 do 17.00 hod. 
 
13. Spôsob a miesto predkladania ponúk 
e-mail: mtz@dfnsp.sk 
 
v listinnej forme: Nie 
 
14. Doplňujúce informácie 
 
Nie 
 
15. Dátum odoslania tejto výzvy 
8.10.2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
doc.MUDr. Ladislav Kužela, CSc. v.r.  
         riaditeľ DFNsP Bratislava 


