PRIESKUM

TRHU

Na základe potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súvislosti s prípravou verejného
obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov žiadame o spracovanie ponuky pre definovaný predmet dodávky a verejného obstaráva
teľa v rozsahu a obsahu:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Zastúpený: MUDr. Henrich Grác - riaditeľ nemocnice
IČO: 00607274
Sídlo organizácie: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Jelšic
Tel: +421 376548820
e-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk

2. Predmet obstarávania: „Pracovné odevy– časť 1“

Kód CPV: 18110000-3 Pracovné odevy
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka pracovných odevov na 12 mesiacov v rozsahu a štruktúre
podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 21 dokumentu.
Výsledkom uzavretia zmluvy bude rámcová dohoda na požadovaný limit alebo na obdobie
12 mesiacov.
Ocenenie navrhovať osobitne v uvedenom rozsahu a v ponukovej cene celkom bez
DPH a s DPH podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre potreby hlavnej činnosti
Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie – ocenenie navrhovať do Prílohy č. 2 a do Prílohy č.
21 dokumentu.
Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s manipuláciou tovaru, ako je
naloženie, dovoz a vyloženie tovaru v sklade odberateľa.
Predpokladaná dodávka tovarov je požadovaná priebežne podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa.
Predmet obstarávania má byť dodávaný v kvalite zodpovedajúcej platným právnym
predpisom Slovenskej republiky a príslušným STN.
Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný objem tovaru podľa nevyhnutnej potreby
verejného obstarávateľa počas trvania zmluvy.
Dodávateľ je povinný v prípade potreby umožniť výmenu veľkostí.
Dodanie nového doposiaľ nepoužitého tovaru.
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Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto žiadosti, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného
a zrozumiteľného opisu a ponuky môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.
V prípade, že prieskum trhu identifikuje predpokladaný finančný objem zodpovedajúci zákazke
s nízkou hodnotou, budú výsledky prieskumu trhu použité pre zadanie zákazky.

4. Miesto a termín uskutočnenia dodávok:

Miesto plnenia: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké
Zálužie.
Trvanie zmluvy (rámcová dohoda): 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Predpokladaný termín ukončenia prieskumu trhu: do 7.2.2022 dní odo dňa doručenia.

Veľké Zálužie, dňa 31.1.2022

.....................v .r. .............................
MUDr. Henrich Grác
riaditeľ nemocnice

Ref. Ing. Michaela Jelšic
Gabriela Vindišová
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Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky
P.č.
1

Názov
Bunda fleecová biela / modrá (ADLER
5016913 / MALFINY alebo ekvivalent)
Farby: 00 – biela
05 – kráľovská modrá

2

Plášť lekársky - dámsky

3

Plášť lekársky - pánsky

4

Tričko biele 134 BASIC (ADLER / MALFINY
alebo ekvivalent)
Farba: 00 - biela

5

Tričko sivé - 134 BASIC (ADLER /
MALFINY alebo ekvivalent)
Farba: 12 – sivá
Nohavice bordové dámske

6

7

8

Hodnota/ charakteristika
biela fleecová bunda so stojačikom s 2
bočnými vreckami a zapínaním na
zips. Rukávy sú stiahnuté do gumy a
spodný lem sa dá stiahnuť elastickou
šnúrkou. Je hrejivá, zložená zo 100%
polyesteru s antipilingovou úpravou a
gramážou 280 g/m2.
- viď príloha č. 3
100 % bavlna - keper, mäkčený,
bielený 245 g/m2, vpredu 3 vrecká a
zapínanie na gombíky
100 % bavlna - keper, mäkčený,
bielený 245 g/m2, vpredu 3 vrecká a
zapínanie na gombíky
160 g/m2, 100% bavlna, silikónová
úprava, Single Jersey
– veľkosť XS – XXXL
- viď príloha č. 4

160 g/m2, 100% bavlna, silikónová
úprava, Single Jersey – veľkosť XS
– XXXL
v páse do gumy iba v zadnej časti,
strih pohodlný (úzky),
s dvoma prednými a dvoma zadnými
vreckami,
veľkosť 42 až 56,
materiálové zloženie: 100% bavlna,
farba: bordová,
materiál stálofarebný v chlóre,
možnosť prania na min. 90 °C,
možnosť sušenia v sušičke
- viď príloha č. 5
Pracovné nohavice-montérky (Canis CXS Luxy bavlnené pánske pracovné nohavice
ROBIN s náprsenkou-zelenočierne alebo
s náprsenkou, kolená sú zdvojené, na
ekvivalent)
náprsenke je vrecko na zips o veľkosti
cca 23 x 21 cm, pás je vzadu na gumu.
Materiálom je 100% bavlna s
gramážou 260 g/m2. Farba zeleno
čierna, veľkosti 46-64. - viď príloha č.
6
Pracovná blúza - montérková blúza (Canis CXS montérková blúza s pásom na gumu,
EDA alebo ekvivalent)
so skrytým vreckom na zips a kryté
zapínanie, rukávy sú odopínacie a
zakončené manžetami, blúza je
vyrobená zo 100% bavlny s gramážou
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9

Lodička na hlavu

10
11

Zástera jednorazová
Zástera pogumovaná polovičná

12

Zástera

13
14

Čiapka jednorazová sieťová, so šiltom
Baganče (WORK2880-01 alebo ekvivalent)

15

Čižmy gumové – dámske

16

Čižmy gumové – pánske

17

Rukavice pracovné usňové (TERN alebo
ekvivalent)

18

Rukavice pracovné ( Cerva Palawan alebo
ekvivalent)

19

Okuliare

20

Dámska zimná bunda (Firt Lady Long Cerva alebo ekvivalent) + vyšitie loga

260 g/m2. Zeleno čiernej farby, vo
veľkostiach 46-64. – viď príloha č. 7
materiálové zloženie: 100% bavlna
veľkosť: 55, 57, 58
- viď príloha č. 8
- viď príloha č. 9
pogumovaný MOLINO s nánosom
polyvinylchloridu 190 g/m2
- viď príloha č. 10
polovičná, keper 100 % BA s
náprsenkou, 2 vrecká, farba: biela viď príloha č. 11
- viď príloha č. 12
Celokožená členková pracovná obuv
BRUSEL O1 je vyrobená z lícovej
hovädzinovej usne v hrúbke 1,8-2,0
mm. Podšívka - z laminovanej
priedušnej textílie MESH.
Anatomicky tvarovaná vkladacia
stielka - z odľahčenej polyuretánovej
peny. Vďaka PU/guma podošve má
byť obuv antistatická, olejuvzdorná a
vysoko protišmyková. Na topánke
majú byť reflexné prvky pre vyššiu
viditeľnosť. Podošva: PU/PU SRC,
bez oceľovej špice, Norma: EN 20347
(WORK2880-01 )
protišmykové - dámske biele
- viď príloha č. 13
vodeodolné pánske pracovné topánky
z PVC
dlaň zo žltej hovädzej štiepenky,
chrbát a manžeta z pruhovanej
bavlnenej tkaniny, podšívka na dlani,
s bielou tkaninou na chrbte– viď
príloha č. 14
Bezšvové nylonové rukavice s vrstvou
mikorporezného latexu v dlani a na
prstoch a pružným nápletom na
zápästí
Certifikát podľa EN 388
– viď príloha č. 15
okuliare ochranné PVC
- viď príloha č. 16
Dámsky celozapínací kabát
s kapucňou, dvojcestný zips, 2
postranné vrecká na zips, vodeodolný,
vetruvzdorný, materiál: vrchná časť
oblečenia - 100 % polyester,
povrstvenie: TPU, vnútorná podšívka
odev – 100 % polyester, 200 g/m² viď príloha č. 17
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21

Pánska zimná bunda (Canis CXS Brighton
alebo ekvivalent) + vyšitie loga

22

Pánska pracovná vesta
Farba: modrá

23

Dámske zimné topánky (White Delta 02 fa10
Wintoperk alebo ekvivalent)

pánska zimná bunda, zateplená, s
odopínacou kapucňou, vetraná
v podpazuší, vnútorné manžety
v rukávoch, sťahovanie v dolnom
okraji, s reflexnými doplnkami, lepené
švy, vnútorné vrecko na zips.
Materiál: polyester 100%, Oxford.viď príloha č.18
materiál: 65% polyester/35% bavlna,
vnútorný materiál z hladkého nylonu
pre ľahké obliekanie na odev,
zateplenie 100% polyester, zapínanie
na cvoky, s množstvom nakladaných
vreciek
- viď príloha č. 19
-

viď príloha č.20
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Príloha č. 2
CENOVÁ PONUKA k prieskumu trhu:
Pracovné odevy – časť 1
Identifikácia subjektu:

Celková cena bez DPH: .........................................

Celková cena s DPH:

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

V ..................................., dňa..............................

.....................................................
Pečiatka a podpis
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