
Výzva na predloženie ponuky (Prieskum trhu) 

 

podľa §  117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Domov dôchodcov 
Sídlo: Pažítková ul. č. 2 
PSČ: 821 01   
Mesto/obec: Bratislava   
Štát: Slovenská republika  
IČO: 226 840 
Telefón: +421 2 43634427  
Kontaktná osoba:  
Mgr. Henrieta Hodáková 
mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky 
„Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v priestoroch Domova dôchodcov“ 
  

3. Druh zákazky 
služba 

 
4. Spoločný slovník obstarávania 

85100000-0 ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY 
 

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava 
 

6. Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a jeho rozsah 
 
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných lekárskych služieb praktického lekára pre dospelých (ďalej len 
zdravotná starostlivosť)  v nebytových priestoroch v objektoch Domova dôchodcov, Pažítková 2, 82101 
Bratislava (ďalej len DD) obyvateľom DD a zamestnancom DD. 
 
Predmetnú zdravotnú starostlivosť bude uchádzač poskytovať v rozsahu 6 hodín týždenne. Čas poskytovania 
zdravotnej starostlivosti (ordinačné hodiny) si zmluvné strany vzájomne odsúhlasia.  
 
V prípade plánovanej dovolenky uchádzača/poskytovateľa je tento povinný zabezpečiť vo vlastnom mene a na 
vlastné náklady poskytovanie zdravotnej starostlivosti inou odborne spôsobilou osobou, pokiaľ sa s DD 
nedohodne inak.  
 
DD sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi počas plnenia predmetu zákazky nasledovnú súčinnosť: 
• bezodplatné užívanie nebytových priestorov na prízemí v objekte DD na Pažítkovej 2 v Bratislave na 
účely poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
• po dobu ordinačných hodín zabezpečí DD pre výkon zdravotnej starostlivosti poskytovateľovi vo 
vlastnom mene a na vlastné náklady zdravotnú sestru. 
Uchádzač/poskytovateľ je povinný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať platné právne predpisy a 
to najmä ale nielen predpisy a normy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti. 
 

7. Lehota na poskytovanie predmetu zákazky: 

Zmluva na poskytovanie služieb bude uzatvorená na obdobie 4 rokov, resp. do vyčerpania maximálneho 

finančného limitu uvedeného na str. 2 tejto výzvy. 

 

8. Predkladanie ponuky 
               Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na  

celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty.  

Domov  dôchodcov 

 

mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk


 

9. Lehota na predkladanie ponúk:  
Do dňa: 22.03.2017 
Ponuky doručovať osobne, poštou alebo  na e-mailovú adresu: mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk. 
V lehote na predkladanie ponúk 
 

10. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské 
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie 
príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie 
požadovaného predmetu zákazky.  

 
Verejný obstarávateľ nepožaduje  predloženie originálu alebo úradne overenej kópie vyššie uvedeného 

dokladu. 
 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
najnižšia cena za poskytovanie služieb za jeden mesiac poskytovania (ďalej len Mesačná odplata“) 

12.  Typ zmluvy:  

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti – zmluva o poskytovaní služieb 
 

13. Ďalšie informácie  

Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 
 

14. Obsah ponuky: 
- doklad/y preukazujúce osobné postavenie 
- zmluvný návrh výšky mesačnej odplaty za poskytovanie predmetu zákazky/služieb 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní vo svojej ponuke. 
 

15. Predpokladaná hodnota zákazky 
Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške  maximálne 25 000,- EUR bez DPH  
 

16. Podmienky financovania: 
           Financovanie sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.   

Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od predloženia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 
 

17. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 
-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 
-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu, 
-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre     
ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu pokračoval. 

 

18. Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša 
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok tohto 
prieskumu trhu. 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi 
záväzok s Vami uzavrieť zmluvu/.                                                                                                             

                                                                                        
V Bratislave, dňa 16.03.2017 

  PhDr. Eva Samolejová, v.r.                                                                                                      
                                                                                                                                      riaditeľka  

mailto:milan.zelenik@ddpazitkova.sk

