
 
 

 

Príloha č.1 k výzve na predloženie ponuky: Špecifikácia predmetu obstarávania 
 
Poznámka:  
Parametre uvedené v prílohe č. 1 sú minimálne. Je prípustné dodať tovary vo vyššej kvalite – t.z. s lepšími technickými parametrami. Pri rozmeroch a váhe pripúšťame odchýlku o max. +/- 10,0% 
oproti uvedeným rozmerom a váhe. 
T.z. príloha bude upravená na presné tovary, ktoré budú uchádzačom  dodané, avšak musí z nej byť zrejmé, či každý dodaný tovar spĺňa požadované minimálne parametre a prípadné odchylky v 
rozmeroch/váhe. Inak povedané, ak by uchádzač plánoval dodať niektorý tovar s inými ako vyššie uvedenými parametrami/rozmermi/váhou, musí to uviesť pri konkrétnom výrobku a zároveň musí 
dodržať to, že ním ponúkaný tovar musí byť len vo vyššej/lepšej kvalite a v prípade nedodržania romeru/váhy musí ponúkaný tovar dodržať maximálnu povolenú odchýlku. 

 
 

SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

Uchádzač:  

Obchodné meno:     /vyplní uchádzač/ 

IČO:       /vyplní uchádzač/ 

Sídlo/miesto podnikania:    /vyplní uchádzač/ 

 

P. č.  

Názov  Opis  
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 
cena bez DPH 

v € 
(2 des. miesta) 

Cena celkom 
bez DPH v € 

(2 des. miesta) 

Cena celkom  
s DPH v € 

(2 des. miesta) 

 
 

1. 
Elektricky polohovateľná posteľ  

- estetický celodrevený dizajn - štvordielna ložná plocha 
- nastaviteľný lýtkový diel spoľahlivým mechanickým 
rastrom  
- elektricky nastaviteľné funkcie: zdvih ložnej plochy, 
nastavenie funkcie sedu, nastavenie stehenného a 
chrbtového dielu, Trendelung, kreslo, kardiokreslo  
- štyri zabrzditeľné kolieska, z toho jedno so smerovou 
aretáciou  
- integrované držiaky matracov presne vymedzujú 
uloženie matraca aj pri polohovaní  
- integrované držiaky na hrazdu, resp, infúzny stojan  
- ideálna šírka ložnej plochy 90 cm 
- ložná plocha z kovových roštov umožňujúca kvalitné 
vetranie matraca - nosnosť min. 215 kg  
- rozmer ložnej plochy 200 x 90 cm  
- výška ložnej plochy 40 cm - 80 cm 
- celodrevené postrannice ovládateľné jednou rukou 

kus 20 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní uchádzač/ 
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- čelá postele vybavené kovovým rámom, ktorý chráni 
čelá postelí pred poškodením a tým zabezpečujú dlhú 
životnosť postele, zároveň veľmi uľahčuje manipuláciu s 
posteľou  
- funkcia kresla ovládateľná jedným tlačidlom  
- posteľ musí mať funkciu kardiokreslo  
- podsvietený ovládač  
- každú funkciu na ovládači musí byť možné samostatne 
uzamknúť 
- CPR funkcia (pri potrebe okamžitej resuscitácie je 
možné posteľ ihneď prestaviť na rovnú plochu ložnej 
plochy) 
- posteľ musí spĺňa požiadavky európskej bezpečnostnej 
normy EN 60601-2-52 
- postrannice musia mať bezpečnostné poistky proti 
neželanej manipulácii  
- posteľ musí mať certifikát výrobku pre zdravotníctvo 
- s kovovou hrazdou a plastovou hrazdičkou 

 
 

2. 
Antidekubitný matrac 

- sendvičové jadro matraca - obojstranne profilované na 
5 anatomických zón  
- každá strana má inú tvrdosť (možnosť výberu mäkšej a 
tvrdšej strany) 
- špeciálny poťah pre zdravotníctvo a ošetrovateľstvo  
- poťah s ochranou zipsa pred znečistením a zatečením 
(chlopňa)  
- rozmer 200 x 90 cm 
- poťah antibakteriálny, antialergický, umývateľný  
- poťah dezinfikovateľný 
- poťah nehorľavý (CRIB 5 a CRIB 7)  
- poťah odolný voči účinkom telesných tekutín  
- poťah priedušný ( min. 800 g/m2 /24 h) 
- poťah nepremokavý ( vodný stĺpec min. 2.000 mm)  
-zips "L" pre ľahké snímanie a navliekanie 
 - matrac klinicky testovaný na Slovensku ako zdravotná 
pomôcka  
- matrac chránený ochrannou známkou ÚPV SR 

kus 7 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní uchádzač/ 
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3. 
Ortopedický matrac 

- rozmer 200 x 90 cm 
- výška matraca 16 cm 
- tvrdosť – stredne tvrdý 4/stredný3 
- obojstranný matrac zo 7-zónovej PUR peny 
- antibakteriálny a antiroztočový 
- poťah s ochranou zipsa pred znečistením a zatečením 
 

kus 13 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní uchádzač/ 

 
 

SPOLU: 

/vyplní 
uchádzač/ 

/vyplní 
uchádzač/ 

/vyplní 
uchádzač/ 

 
 
 
V …………………………, dňa……………………… 

 
 
 
 
 
Podpis, príp. aj pečiatka: ……………………………………



 
 

 

 


