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V Ý Z V A N A P R E D K L AD A N I E  P O N Ú K  
na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác 

 
s predpokladanou hodnotou viac ako 1 000 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 eur pre stavebné práce v priebehu kalendárneho 
roka alebo počas platnosti zmluvy, podľa § 9 ods. 9  zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  
 

 
 

Kontaktné miesto: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (ďalej len „DFNsP“) 

Kontaktná osoba: Zuzana Staneková 

Telefón: 02 / 59371 517 

Email: mtz@dfnsp.sk 
 
Nemocničná bielizeň, paplóny, vankúše 

1. Názov zákazky  ____________________________________________________ 
 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb§ 9 ods. 9 ZVO    Podlimitná zákazka 
 
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: na adresu verejného obstarávateľa Detská fakultná nemocnica 
s poliklinikou, Limbová 1, 833 40 Bratislava 
 
3. Opis predmetu zákazky alebo nákupu (nákupov) – v prípade potreby podľa prílohy. 
 
Paplóny, vankúše, obliečky a prestieradlá/plachty 
 
 

1. Obliečka na paplón, biela farba: 140 x 200 cm, materiál 100% bavlna, s prekladom 30 cm, 145g/m2, pranie 
v práčke 60°-90°C normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie, sušenie v bubnovej sušičke, 
v dezinfekčnej komore pri teplote 75°C,1 potlač jednofarebná DFNsP Bratislava-Sprievodca pacienta, v počte 
200 ks. 
 

2. Obliečka na vankúš biela farba: 70 x 90 cm, materiál 100% bavlna, s prekladom 30 cm, 145g/m2, pranie 
v práčke 60°-90°C normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie , sušenie v bubnovej sušičke, 1 
potlač jednofarebná DFNsP Bratislava-Sprievodca pacienta, v počte 200ks. 
 

3. Plachta posteľná, biela farba: 140 x 220 cm, materiál 100% bavlna,185 g/m2, pranie v práčke 60°-90°C 
normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie , sušenie v bubnovej sušičke, 1 potlač jednofarebná 
DFNsP Bratislava-Sprievodca pacienta, v počte 200 ks. 
 

4. Obliečka na paplón, detské farebné motívy – podklad farba biela: 95 x 135 cm, materiál 100% bavlna, 

s prekladom 30 cm, 145g/m2, pranie v práčke 60°-90°C normálne mechanické pôsobenie, plákanie 
a odstreďovanie, sušenie v bubnovej sušičke, v dezinfekčnej komore pri teplote 75°C, 1 potlač jednofarebná 
DFNsP Bratislava-................... v počte 80 ks. 
 

5. Obliečka na vankúš detské farebné motívy – podklad farba biela: 45 x 65 cm, materiál 100% bavlna, 

s prekladom 30 cm, 145g/m2, pranie v práčke 60°-90°C normálne mechanické pôsobenie, plákanie 
a odstreďovanie , sušenie v bubnovej sušičke, 1 potlač jednofarebná DFNsP Bratislava-................... v počte 80 
ks. 
 

6. Plachta posteľná, biela farba: 150 x 200 cm, materiál 100% bavlna,185 g/m2, pranie v práčke 60°-90°C 
normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie , sušenie v bubnovej sušičke, 1 potlač jednofarebná 
DFNsP Bratislava-................... v počte 40 ks 
 

7. Plachta posteľná, biela farba: 110 x 135 cm, materiál 100% bavlna,185 g/m2, pranie v práčke 60°-90°C 
normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie , sušenie v bubnovej sušičke, 1 potlač jednofarebná 
DFNsP Bratislava-................... v počte 40 ks 
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8. Paplón,biela farba:rozmer 135 (až 140) x 200 cm, vrchný materiál 100% bavlna, vnútorný materiál duté vlákno, 
1100– 1600 g/m2,pranie v práčke 60°-90°C - normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie, 
sušenie v bubnovej sušičke. Možnosť dezinfekcie.  Počet  40 ks. 
 

9. Paplón,biela farba:rozmer 80 x 120 cm, vrchný materiál 100% bavlna, vnútorný materiál duté vlákno, 1100– 
1600 g/m2,pranie v práčke 60°-90°C - normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie, sušenie 
v bubnovej sušičke. Možnosť dezinfekcie.  Počet  40 ks. 

 

10. Vankúš,biela farba: rozmer 70 x 90 cm, vrchný materiál 100% bavlna, vnútorný materiál duté vlákno, 1000 g - 

1200 g/m2, pranie v práčke 60°-90°C normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie , sušenie 
v bubnovej sušičke. Vystavenie možnosti  dezinfekcie – v dezinfekčnej komore pri teplote 75°C. Počet 40 ks. 

 

11. Vankúš,biela farba: rozmer 40 x 60 cm, vrchný materiál 100% bavlna, vnútorný materiál duté vlákno, 1000 g - 

1200 g/m2, pranie v práčke 60°-90°C normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie , sušenie 
v bubnovej sušičke. Vystavenie možnosti  dezinfekcie – v dezinfekčnej komore pri teplote 75°C. Počet 40 ks. 

 
●     U položiek č 1 a 2 jednofarebná potlač rozmer výška 2,5 cm x šírka 10 cm 
 
Potlač:          _____10 cm______ 
                      DFNsP Bratislava 
 2,5 cm        Sprievodca pacienta 

 

●     U položiek č 4, 5, 6 a 7 jednofarebná potlač rozmer výška 2,5 cm x šírka 10 cm 
 
Potlač:          _____10 cm______ 
                      DFNsP Bratislava 
 2,5 cm        .................................. (doplníme v objednávke pravdepodobne detský pacient) 

 
●     Posteľoviny musia byť opatrené označením (materiál aký obsahuje a ako s ním zaobchádzať a ako 
zabezpečiť odstránenie škvŕn – pre čistenie  práčovňou) 
 
Objednávka tovaru bude rozdelená 1 časť čísla 1 -  3 
a 2 časť čísla 4 – 11 (objednávka až február-marec 2014) 

 
 
● + prepravné náklady 
 

● Dodatok k nákupu tovaru – povinnosť dodržať pri výrobe: 

 

Súvisiace normy :  
 STN EN 80042 Textílie v zdravotníctve 
 STN EN ISO 1644-1:1997  Skúšobné metódy pre netkané obväzové materiály pre zdravotnícke účely 
 STN EN ISO 25077 Textílie – zisťovanie zmien rozmerov po praní a sušení 
 STN EN ISO 9237 Textílie – zisťovanie priepustnosti plošných textílií 
 STN EN ISO 12945-2 Textílie – chovanie posteľnej bielizne pri horení 
 STN EN ISO 934-1 Textílie – ťahové vlastnosti plošných textílií 

 
Údaje o výrobku : 
Výrobok musí byť označený etiketou alebo dokumentáciou, na ktorej sú uvedené tieto údaje : 

 Odkaz na túto európsku normu a úroveň vlastností 
 Obsah vlákien podľa európskej smernice 
 Všetky ďalšie informácie odsúhlasené medzi dodávateľom a zákazníkom 
 Ak je na etikete uvedená veľkosť, musí byť čitateľná počas životnosti výrobku  

 
Vlastnosti :/Dodávateľ je povinný pri dodaní predložiť dokumentáciu – na čo z uvedeného boli testované výrobky/  

 Priepustnosť vzduchu : rýchlosť prúdu vzduchu prechádzajúceho cez skúšobnú vzorku kolmo na skúšobnú 
plochu za špecifikovaných podmienok, pokles tlaku a čas / EN ISO 9237/ 

 Pevnosť pri pretlaku : tlak získaný po odpočítaní membránového tlaku od priemerného / EN ISO 13928-1: 
1999/  

 Stálofarebnosť : odolnosť vyfarbenia textílií proti rôznym činidlám, ktorých pôsobeniu môžu byť tieto materiály 
vystavené pri výrobe a následnom používaní. Zmena odtieňa a zapustenie do nevyfarbených sprievodných 
tkanín sa hodnotí v stupňoch stálofarebnosti / EN ISO 105-A01 / 

 Zmena rozmerov : zmena dĺžky alebo šírky textílií, oblečenia alebo iných textilných výrobkov, ku ktorej môže 
dôjsť, ak sú vystavené príslušnej kombinácií špecifikovaných postupov prania a sušenia / ISO 5070 / 
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 Spomalenie horenia : vlastnosť materiálu, ktorá spôsobí spomalenie, ukončenie alebo zabráni horeniu 
plameňom / EN ISO 13943 / 

 Zmáčavosť : čas potrebný na úplné namočenie skúšobnej vzorky textílie skúšobnou kvapalinou a na 
absorbovanie skúšobnej kvapaliny do jej vnútornej štruktúry / EN 1644-1: 1997, príloha B / 

 Absorpčná kapacita kvapaliny : hmotnosť absorbovanej kvapaliny na jednotku hmotnosti textílie, vyjadrená v 
percentách buď po štandardnom čase ponorenia, alebo po čase potrebnom na úplné namočenie textílie a po 
odkvapkaní / EN 1644-1: 1997 príloha / 

 Žmolkovanie : tvorba žmolkov na povrchu textílie / EN ISO 129545-1/ 
 Pevnosť v ťahu : maximálna ťažná sila zaznamenaná pri naťahovaní skúšobnej vzorky až do pretrhnutia, ťažná 

sila zaznamenaná v okamihu pretrhnutia / +pevnosť v ťahu a pevnosť pri pretrhnutí sa líšia + / 
 Tepelný odpor : podiel teplotného rozdielu medzi dvoma povrchmi skúšobnej vzorky a rýchlosti toku tepla na 

jednotku plochy v smere kolmom na povrch. Podobá sa elektrickému odporu v prípade toku prúdu elektrickým 
vodičom / ISO 5085-1/ 

 Prenikanie vody : hydrostatický tlak, ktorý textília udrží. Je mierou odporu proti prieniku vody cez textíliu / EN 
20811/ 

 Odolnosť proti vodným parám Ret  rozdiel tlaku vodných pár medzi dvoma povrchmi materiálu, delený 
výsledným výparným tepelným tokom na jednotku plochy v smere gradiendu. Výparný tepelný tok sa môže 
skladať tak z difúznej, ako aj konvenčnej zložky / ISO 11092 /  

 
Výrobno -  technické parametre : 

 Názov : Berta, Kornel.... 
 Druh – kategória/typ :    oblekovka  

                                        pracovné ošatenie 
                                        zdravotné použitie 
                                        odevná tkanina 
                                        prádlový flanel   
                                        povlakovina, plachtovina 
                                        dámska šatovka 
                                        plienkovina  
                                        dutinka 

 Dostava na 10 cm :  v číslach  napr. 268/210 –rozdiel po opraní 
 Jemnosť : v číslach 
 Väzba :  3/1 keper, plátnová, 2/2 
 Materiál :  bavlna  -  / ba 100 %, ba/ľan 90/10 
 farba    -   biela, biela+ potlač, obojstranná potlač 
 Hmotnosť g/m2    - v číslach 
 Pevnosť  N           - v číslach 
 Zrážavosť  %       : 1/1 , 2/2, 7/5.. 
 Rozmerová zmena : 1/1 
 Farba : biela 
 Potlač : nápis  
 Úprava : nezrážanlivá, bakteriostatická                
 Ošetrovacie symboly  
 Uzáver – hotelový, umelé gombíky, niťové gombíky 

 
Základné vlastnosti textílií : 

 Hygienicky nezávadné  
 Priedušné a savé  
 Dobré úžitkové vlastnosti 
 Ľahké udržiavanie 
 Zabezpečenie komfortu pri používaní 

 
Dodatok súvisiace normy, údaje o výrobku, vlastnosti, výrobno-technické parametre a základné vlastnosti textílií -  
spracovala : PhDr. Yveta Béressová dňa 6.11.2013 
 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
39512000-4 Posteľná bielizeň 

Hlavný slovník: ___________________ 
 
 
5. Množstvo alebo rozsah zákazky 
Podľa opisu predmetu zákazky 

______________________________________________________________________________ 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez DPH 
7217  € bez DPH 

Hodnota: ____________________ 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

najneskôr do 20 pracovných dní od zaslania a prijatia objednávky 
Obdobie: ______________________________________________________v dňoch (od zadania zákazky) 
 
8. Podmienky účasti 
Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu. 
Požaduje sa scan originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu. 
 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (ENP). V prípade ENP uviesť kritériá a spôsob ich 
vyhodnotenia. Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH. 
 
10. Použije sa elektronická aukcia 
Áno / Nie 
 
11.  Súťažné podklady 
Áno / Nie 
 
Ak áno podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
Dátum: _______________ 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk 

20.1.2014 do 17.00 hod. 
Dátum a čas: ______________________ 
 
 
13. Spôsob a miesto predkladania ponúk (elektronicky) 

mtz@dfnsp.sk 
e-mail: ___________________________ 
 
v listinnej forme: Áno / Nie 
Prípustné 
 
14. Doplňujúce informácie 
Nie 
 
 

 

 
 
15. Dátum odoslania tejto výzvy 
16.1.2014 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 


