Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava
VÝZVA č.3/2013 NA PREDLOŽENIE PONUKY
v rámci obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby v predmete
zákazky: Zabezpečenie a poskytovanie ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti pre klientov
Petržalského domova seniorov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Petržalský domov seniorov
Sídlo:
Rusovská cesta 58
IČO:
30775205
Telefón: 02 63 83 46 79
Mobil: 0903722447
Kontaktná osoba: Ing. Jolana Molnárová, Mgr. Stela Ištvánfyová
2. Typ zmluvy/ objednávky:
Zmluva na poskytnutie služby
3. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je zabezpečenie a poskytovanie ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti pre
klientov Petržalského domova seniorov. Podrobný opis predmetu zákazky je príloha č. 1 tejto výzvy
5. Slovník spoločného obstarávania:
85100000-0 - Zdravotnícke služby
85114410-1 - Služby pobytovej ošetrovateľskej služby
85300000-2 - Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
85312100-0 – Celodenná opatrovateľská starostlivosť
6. Variantné riešenie: nie
7. Doba na poskytnutie služby v predmete zákazky:
V mesiaci november a december 2013, resp. do vyčerpania finančného objemu na poskytnutie služieb.
Rozsah poskytovania služieb bude podľa požiadaviek verejného obstarávateľa určený aspoň 48 hodín
pred požadovaným poskytnutím služby (predmetu zákazky) a v zmysle a podľa prevádzkového poriadku
Petržalského domova seniorov.
8. Spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky podľa prílohy č. 2 musí byť stanovená v zmysle zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento vykonáva.
Cena musí byť vyjadrená v euro ako kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta
samostatne ako cena za poskytnutie zdravotnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti jednou
osobou za jednu hodinu. Táto cena je konečná. Musí obsahovať aj všetky mzdové nároky príslušných
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pracovníkov uchádzača, pričom nie je možné požadovať od verejného obstarávateľa iné finančné nároky
a navýšenie ceny.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), uvedie navrhovanú cenu samostatne
ako cena za poskytnutie zdravotnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti jednou osobou za jednu
hodinu v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
b) a výška DPH
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Hodnotená bude cena bez DPH v EUR.
Ak uchádzač nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú zmluvnú
cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
10 005 EUR bez DPH
10. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 05.11. 2013 do 11.00 hod.
Doručenie je možné poštou alebo osobne na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
11. Podmienky financovania:
Verejný obstarávateľ neposkytuje žiadny preddavok. Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného
obstarávateľa na základe vystavenej faktúry a predmet zákazky sa
bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena bez DPH za jednu hodinu poskytovania služby jednou osobou samostatne za zdravotnú
starostlivosť a samostatne za opatrovateľskú starostlivosť. Tieto ceny verejný uchádzač spočíta a úspešný
uchádzač bude ten uchádzač, ktorý uvedie vo svojej ponuke najnižšiu cenu ako súčet oboch cien. Pri
rovnosti ceny po súčte bude vyhodnotená ako úspešná tá ponuka, ktorá uvedie najnižšiu cenu za
zdravotnú starostlivosť.
13. Otváranie obálok / vyhodnotenie ponúk:
Dňa 05.11.2013 o 12.00 hod. v kancelárii riaditeľky Petržalského domova seniorov – bez účasti
uchádzačov.
14. Podmienky účasti uchádzačov:
Kópia dokladu o oprávnení poskytnúť predmet zákazky. Je postačujúca aj neoverená fotokópia.
15. Obsah cenovej ponuky
a) identifikácia uchádzača
b) kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, č. telefónu, email
c) doklad uvedený v bode č. 14 tejto výzvy – oprávnenie na poskytnutie služby
d) vyplnenú prílohu č. 2 tejto výzvy – ,,Návrh uchádzača na plnenie kritéria,,
e) návrh zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky
16. Lehota viazanosti ponuky:
31. 12. 2013
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17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
• Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve.
• Ak dodáte ponuku poštou alebo osobne na obálku označte ,,služba – zdravotná a opatrovateľská
starostlivosť- neotvárať,,
• Po vyhodnotení ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia zašle verejný obstarávateľ úspešnému
uchádzačovi a zverejní kompletné znenie zmluvy na poskytnutie služby na svojom webovom sídle.

V Bratislave dňa 25.10. 2013
S pozdravom

PhDr. Želmíra Šepitková
riaditeľka

Prílohy: č. 1 - Opis predmetu zákazky
č. 2 - Návrh na plnenie kritéria

