Domov důchodců Jablonecké Paseky
příspěvková organizace

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou
Liberecký kraj

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávka pojízdného
nastavitelného sprchového lůžka

Zadavatel:
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Vítězslava Nezvala 87/14
466 02 Jablonec nad Nisou
IČ: 71220011
Zadavatel není plátcem DPH
Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Hana Janatková
Tel.: 725 475 050
e-mail: ekonom@dd-jablonec.cz
Předmět zakázky:
Dodávka 1 ks pojízdného nastavitelného sprchového lůžka. Následně uvedené hodnoty
parametrů jsou minimálně přípustné. Vyšší hodnoty nebo kvalitativně vyšší technologie se
připouští. Veškeré vybavení musí být nové.
Technické požadavky:
 Nosnost 150kg
 Elektricky ovládané nastavení výšky a sklonu s funkcí měkkého startu
 Možnost oboustranného náklonu
 Indikátor nízkého napětí baterie
 Nouzové zastavení
 Brzda na všech 4 kolečkách
 Výhodou je ergonomické tvarování střední části lehátka pro lepší přístup ke klientovi
 Sklápěcí boční bezpečnostní postranice s dvojitými úchyty
 Madla poskytující oporu klientům
 Konstrukce lehátka umožňující nadjet nad lůžko a zkrátit vzdálenost přesunu klienta
na minimum
 Měkká snadno snímatelná matrace a měkký polštář pod hlavu
 Ostatní příslušenství - nabíječka baterií, náhradní dobíjecí baterie, zátka odpadu,
držáky na odpadní hadice, odpadní flexi hadice
Lhůta pro podání nabídek:
Počátek lhůty pro podání nabídek:
Konec lhůty pro podání nabídek:

TELEFON
725 475 050

1.7.2015
24.7.2015 do 9hod.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Jablonec n. N.
78-6239670257/0100

IČ
71220011

E-MAIL
ekonom@dd-jablonec.cz

Domov důchodců Jablonecké Paseky
příspěvková organizace

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou
Liberecký kraj

Způsob podání nabídek:
Nabídky budou doručeny v zalepené obálce označené nápisem „POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
NEOTEVÍRAT“ a to poštou nebo osobně.
Způsob poštou
Na adresu
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Vítězslava Nezvala 87/14
466 02 Jablonec nad Nisou
Způsob osobně
Osobní předání v kanceláři Úsek ekonomicko-provozní, Domova důchodců
Jablonecké Paseky zaměstnanci Ing. Hana Janatková. Osobní předání může proběhnout po
předchozím domluvení času předání nabídky, telefonní domluvení na čísle 725 475 050 nebo
e-mailem na adrese ekonom@dd-jablonec.cz.
Zadavatel označí každou doručenou nabídku datem a časem doručení. Nabídky doručené po
skončení lhůty se neotevřené uloží v dokumentaci daného poptávkového řízení. V případě
vyžádání dodavatele bude opožděná nabídka vrácena zhotoviteli nabídky, který si ji vyzvedne
u zadavatele.
Cenová nabídka:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě.
Nabídková cena nesmí překročit částku 170.000,-Kč včetně DPH a musí obsahovat veškeré
náklady uchazeče na realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů na dopravu, montáž
a zaškolení obsluhy.
Nabídková cena bude označena jako nejvýše přípustná a bude zpracována do tabulky cena bez
DPH, sazba DPH a cena včetně DPH.
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících
prokazatelný vliv na cenu předmětu.
Veškeré náklady na zpracování a předložení nabídky jsou k tíži uchazeče.

Požadované dokumenty na zpracování nabídek:
 Cenová nabídka
 Prohlášení o shodě
 Termín plnění
 Návrh smlouvy včetně rozsahu záruky a způsobu poskytnutí záručního servisu
Otevření obálek a hodnocení se uskuteční dne 24. 7. 2015 v 9:30 hod. v sídle zadavatele.
Vítěz bude vyrozuměn.
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