VIA LUX

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca

Výzva na predloženie ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
Kontaktná osoba :
Telefón :
e-mail :

VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca
JUDr. Vojtech Hintoš, riaditeľ
00696854
Ing. Jana Pavčiaková
055/ 611 63 28
vialux@domov-barca.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je nákup a dodanie strojného vybavenia pre práčovňu na prízemí
v budove zariadenia VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca.
3. Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia práčovne vrátane zakúpenia strojného vybavenia – Strojné vybavenie“
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup a dodanie nového strojného vybavenia pre práčovňu ako sú
profesionálne priemyselné: práčky, sušičky, mangle a žehličky.
Technická špecifikácia predmetu zákazky je podrobne definovaná v Prílohe č.4 výzvy.
Osobitné požiadavka na plnenie sú:
 Dodanie predmetu zákazky vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia personálu.
 Minimálna záruka 24 mesiacov.
 Autorizovaný záručný a pozáručný servis do 72 hodín po nahlásení poruchy.
 V prípade predloženia ekvivalentného tovaru, uchádzač na to v ponuke upozorní
a uvedie technickú špecifikáciu tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného
verejným obstarávateľom.
Druh zákazky:

zákazka na dodanie tovaru

Kód CPV:

42716000 – 8
42716120 – 5
42716200 – 0
42718100 – 3

Práčky bielizne, stroje na chemické čistenie a sušičky
Práčky
Sušičky
Žehliace stroje

5. Miesto dodania zákazky:
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2,
Košice – Barca.
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- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
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6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 69 050,00 EUR na celý predmet zákazky.
7. Trvanie zmluvy alebo lehota zákazky:
Lehota pre uskutočnenie predmetu zákazky: do 28.12.2021.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu VIA LUX – DSS a ZpS na základe faktúr za
skutočne dodaný tovar podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu.
Splatnosť faktúry 21 dní od dátumu doručenia faktúry.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu o oprávnení podnikať (výpis
z obchodného alebo živnostenského registra resp. potvrdenie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov), ktorým uchádzač preukáže svoju spôsobilosť vo vzťahu k predmetu zákazky
tejto výzvy. Požaduje sa predložiť kópiu takéhoto dokladu (nepožaduje sa overená kópia).
b) Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu len s takým uchádzačom, ktorý bude zapísaný
v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy.
10. Obsah ponuky :
• Doklady podľa bodu 9 Podmienky účasti uchádzačov.
• Návrh na plnenie súťažných kritérií (Príloha č.1)
• Cenová ponuka (Príloha č.2), vrátane predloženia katalógového listu s technickou
špecifikáciou a zobrazením každého spotrebiča.
• Čestné prehlásenie (Príloha č.3)
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Výslednú cenu v Návrhu na
plnenie kritérií je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom
DPH, uvedie túto skutočnosť v Návrhu.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuku je možné doručiť:
- osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa (VIA LUX – Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, 040 17 Košice – Barca), v uzatvorenej
obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
➢ názov a sídlo verejného obstarávateľa
➢ názov a sídlo uchádzača
➢ označenie : „ súťaž – neotvárať “
➢ heslo: „ Rekonštrukcia práčovne – Strojné vybavenie “
- alebo e-mailom na adresu : vialux@domov-barca.sk kde v predmete správy (e-mailu)
bude napísané : Rekonštrukcia práčovne – Strojné vybavenie.
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Lehota na predkladanie ponúk je : 24.11.2021 do 10:00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúci pre doručenie
ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie dátum odoslania ponuky.
13. Doplňujúce informácie :
Predmetná výzva môže viesť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu v prípade, že všetky cenové
ponuky bez DPH budú zodpovedať finančnému limitu pre zákazky s nízkou hodnotou.
V tomto prípade verejný obstarávateľ použije cenové ponuky ako súťažné ponuky.
Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo emailom
do 29.11.2021.
V Košiciach, 15.11.2021

_____________________________
JUDr. Vojtech Hintoš
riaditeľ
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Príloha č.1

Návrh na plnenie súťažných kritérií
Názov zákazky :
Rekonštrukcia práčovne vrátane zakúpenia strojného vybavenia – Strojné vybavenie
Identifikačné údaje uchádzača :
Uchádzač :

.................................................................

Sídlo organizácie :

.................................................................

Zástupca :

.................................................................

IČO :

.................................................................

DIČ :

.................................................................

IČ DPH :

.................................................................

Tel. číslo :

.................................................................

E-mail :

.................................................................

Cena celkom
v Eur bez DPH

Predmet zákazky

DPH

Cena celkom
v Eur s DPH

Rekonštrukcia práčovne vrátane zakúpenia
strojného vybavenia – Strojné vybavenie
SME / NIE SME1) platcami DPH.

Dňa : ...............................

______________________________________________
pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka: 1) nehodiace sa preškrtne
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Príloha č.2

Cenová ponuka
Technická špecifikácia predmetu zákazky je podrobne definovaná v Prílohe č.3 výzvy.

P.
Popis tovaru
č.

MJ Množ.

1

Profesionálna práčka 20 kg

ks

2

2

Profesionálna práčka 10-12,5 kg

ks

1

3

Profesionálna sušička 16-22 kg

ks

2

4

Profesionálny mangel

ks

1

5

Prof. žehlička s vyvíjačom pary a
žehliacou doskou

ks

3

JC bez
DPH

Celková cena
bez DPH

Spolu v EUR :

JC s DPH

Celková cena
s DPH

---

Dňa : ...............................

______________________________________________
pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača
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Príloha č.3

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení

Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:

..........................................................................

Adresa:

..........................................................................

IČO:

.................................................

V zmysle § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) čestne prehlasujeme,
že spĺňame podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 32 ods.1 písm. e) sme
oprávnený dodávať tovar1), uskutočňovať stavebné práce1) alebo poskytovať službu1) a v zmysle
§ 32 ods.1 písm. f) nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.

Dňa : ...............................

______________________________________________
pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka: 1) nehodiace sa preškrtne
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Príloha č.4

Technická špecifikácia
01/ Profesionálna práčka 20 kg
 Rýchlosť odstreďovania: minimálna hodnota - 1.050 ot./min.
 Kapacita plnenia: 20kg ( pozn. pri pomere plnenia 1:9 - presná hodnota )
 g-Faktor: 460 ( minimálne )
 Objem bubna: 180 litrov ( presná hodnota )
 Elektrický ohrev
 Voľne programovateľné elektronické riadenie
 Digitálny displej
 Počet programov: minimálne 15 pre rôzne textílie
 Špeciálne programy pre zvýšenú hygienu – termická a chemotermická dezinfekcia
 Možnosť nastavenia vlastných užívateľských programov
 Životnosť prístroja garantovaná výrobcom – 30.000 prevádzkových hodín
 Dĺžka referenčného programu prania – bavlna 60°C – maximálne 50 min.
 Celkový príkon: maximálne 19,0 kW
 Topný výkon: maximálne 18,0 kW
 Istenie 3x35A , 3N 380-415V 50-60Hz
 Motor-pohon: Trojfázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom
 Prúdový chránič typu B
 Pripojenie vody: studená voda 3x 1/2" s 3/4" závitom; teplá voda 1x 1/2" s 3/4" závitom
 Výpustný ventil DN70 ( na špinavú vodu )
 Nerezový bubon, nerezová vaňa
 Množstevná automatika
 Možnosť dávkovať tekutú chémiu cez externé dávkovacie čerpadlo
 Možnosť dávkovať sypkú chémiu – dávkovacia zásuvka min. 4 priehradky
 Vonkajšie rozmery / vxšxh / cca: 1460 / 930 / 940 mm
 Hmotnosť: cca 400 kg
 Hlučnosť: maximálne 70 dB
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02/ Profesionálna práčka 10 - 12,5 kg
 Rýchlosť odstreďovania: minimálna hodnota - 1.100 ot./min.
 Kapacita plnenia: 10kg ( pozn. pri pomere plnenia 1:10 - presná hodnota )
 Kapacita plnenia: 12,5kg ( pozn. pri pomere plnenia 1:8 - presná hodnota )
 g-Faktor: 370 ( minimálne )
 Objem bubna: 100 litrov ( presná hodnota )
 Elektrický ohrev
 Voľne programovateľné elektronické riadenie
 Digitálny displej
 Počet programov: minimálne 15 pre rôzne textílie
 Špeciálne programy pre zvýšenú hygienu – termická a chemotermická dezinfekcia
 Možnosť nastavenia vlastných užívateľských programov
 Životnosť prístroja garantovaná výrobcom – 30.000 prevádzkových hodín
 Dĺžka referenčného programu prania – bavlna 60°C – maximálne 50 min.
 Celkový príkon: maximálne 9,0 kW
 Topný výkon: maximálne 8,0 kW
 Istenie 3x16A , 3N 380-415V 50-60Hz
 Motor-pohon: Trojfázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom
 Prúdový chránič typu B
 Pripojenie vody: studená voda 3x 1/2" s 3/4" závitom; teplá voda 1x 1/2" s 3/4" závitom
 Výpustný ventil DN70 ( na špinavú vodu )
 Nerezový bubon, nerezová vaňa
 Množstevná automatika
 Možnosť dávkovať tekutú chémiu cez externé dávkovacie čerpadlo
 Možnosť dávkovať sypkú chémiu – dávkovacia zásuvka min. 4 priehradky
 Vonkajšie rozmery / vxšxh / cca: 1050 / 700 / 850 mm
 Hmotnosť: cca 150 kg
 Hlučnosť: maximálne 70 dB
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03/ Profesionálna sušička 16 - 22 kg
 Kapacita plnenia: 16 kg ( pozn. pri pomere plnenia 1:25)
 Kapacita plnenia: 22 kg ( pozn. pri pomere plnenia 1:18)
 Objem bubna: 400 litrov ( presná hodnota )
 Nerezový bubon
 Elektrický ohrev
 Voľne programovateľné elektronické riadenie
 Garantované časy sušenia do 30 min. / cyklus
 Veľký filter na žmolky
 Digitálny displej


Počet programov: min.15 pre rôzne textílie (podmienka: program sušenie studeným vzduchom)

 Možnosť nastavenia vlastných užívateľských programov
 Meranie zvyškovej vlhkosti v %
 Odťahová sušička – odťahové potrubie priemer Ø 150 mm
 Životnosť prístroja garantovaná výrobcom minimálne 20.000 prevádzkových hodín
 Celkový príkon: maximálne 24 kW
 Topný výkon maximálne 23 kW
 Istenie 3x50A , 3N 380-415V 50-60Hz
 Vonkajšie rozmery / vxšxh / cca: 1500 / 920 / 1200 mm
 Hmotnosť: cca 200 kg
 Hlučnosť: maximálne 70 dB
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04/ Profesionálny mangel
 Priemer valca: 250 mm
 Pracovná šírka valca: 1660 mm
 Výkon mangla: 60kg / hod. ( presná hodnota )
 Rýchlosť žehlenia - regulovateľná 1,5 - 4,5 m/min. ( presná hodnota )
 Plynulá voľba teploty a rýchlosti
 Automatická ochrana prstov
 Nožný pedál pre ľahké spustenie a zastavenie
 Spätné vracanie prádla na rovnakú stranu – obsluha 1 osobou
 Ovinutie válca - oceľová vlna s aramidovým plstením
 Hliníkový topný žlab
 Dotykový displej
 Životnosť prístroja garantovaná výrobcom minimálne 20.000 prevádzkových hodín
 Elektrický ohrev
 Celkový príkon: maximálne 12 kW
 Topný výkon maximálne 11 kW
 Istenie 3x25A , 3N 380-415V 50-60Hz
 Vonkajšie rozmery / vxšxh / cca: 1110 / 2250 / 700 mm
 Hmotnosť: cca 200 kg
 Hlučnosť: maximálne 70 dB
 Čistiaca a voskovacia sada
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05/ Profesionálna žehlička s vyvíjačom pary a žehliacou doskou


Elektrický vyvíjač pary + žehlička



Elektrické pripojenie: 230V



Elektrický príkon: 1000 W



Manuálne dolievanie vody



Kapacita bojleru 1,7 - 4 lit.



Skladacia žehliaca doska s vyhrievaním a odsávaním



Žehliaca doska nastaviteľná do 3 základných polôh



Špeciálna konštrukcia vyvíjača páry nevyžaduje používať destilovanú vodu
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