
                  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

                              P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany  

 

 
Výzva na predloženie ponuky 

 
Verejný obstarávateľ „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. 

Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 5 ods.3,4 a § 

7 ods. 1  zákona č. 343/2015  o  verejnom  obstarávaní  a  o zmene  a  doplnení niektorých  zákonov 

v znení neskorších predpisov a smernice NSK zo dňa 17.05.2016, Vás týmto vyzýva na predloženie 

ponuky na predmet zákazky: 

 

„Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby – dodávateľským 

spôsobom“ 

 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

 

Názov:  „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

IČO: 42118727  

Sídlo: P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

Kontaktná osoba: Ing.Grič  Miroslav  

Telefón:  038/532 67 50 

   

e-mail: moj-domov@moj-domov.sk 

 

Internetová adresa: www.moj-domov.sk 

 

     „ MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P.O. Hviezdoslava 66 v Topoľča- 

noch je zamerané na komplexnú starostlivosť o klientov s rôznym stupňom postihnutia. 

 

2. Predmet  zákazky 
  Zákazka na dodanie poskytnutie služby 
 

3. Názov predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby, 

dodávateľským spôsobom“. 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky 

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky  

 

5. Opis predmetu  

Zabezpečenie poskytovania pracovnej zdravotnej služby,dodávateľským spôsobom v zmysle § 

30, ods. 1, písm. b/ Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a § 

      30a, ods. 4 Zákona,  pre171 zamestnancov z toho140 žien  a 31 mužov v 1. a 2.  kategórií  

  zdravotného     rizika: 

http://www.moj-domov.sk/


- organizácia „MÔJ DOMOV“, ZSS v Topoľčanoch, P.O.Hviezdoslava 66 

      955 01  Topoľčany 

-     prevádzka Prašice, Slnečná  734/108, 956 22  Prašice       

  

6. Miesto dodania predmetu  zákazky 

„MÔJ  DOMOV“  Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P.O.Hviezdoslava 66, 

955 01  Topoľčany. 

 7.Spoločný slovník obstarávania  /CPV/ 

Hlavný predmet : 85100000-0 

 

8.Obsah ponuky 

a) Úradne osvedčená fotokópia aktuálneho dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a)  – je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – 

dokladom o oprávnení podnikať (predmet činnosti musí byť v súlade s predmetom 

zákazky) alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou 

organizáciou nie staršom ako tri mesiace. 
 

    b/Súčasťou   cenovej   ponuky    je    návrh  zmluvy  uchádzača  o  poskytovaní   pracovnej 

zdravotnej služby. 

 

10.Predloženie ponuky 

 

a) ponuku predložiť v uzatvorenej obálke   

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

označenie ponuky: NEOTVÁRAŤ „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby, 

dodávateľským spôsobom“   
 

b) lehota na predkladanie ponuky:23.12.2016 do 14.00 hod 

c) vyhodnotenie ponuky:23.12.2016 o 15.00 hod 

 

         Ponuka bude predložená  poštou. 

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.  

   

 

11.Trvanie zmluvy 

       Výsledkom zadania zákazky bude uzatvorenie  zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej 

služby, na obdobieod 01.01.2017 do 31.12.2017. 

 

12.Kritérium na hodnotenie 

 Najnižšia cena s DPH.  

 

13.Pracovník určený na komunikáciu: 

Ing.MiroslavavGrič 

 Kontakt: 038/ 532 67 50 

 



14. Ďalšie informácie   

Uchádzač, nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

Štatutárny zástupca organizácie   

Ing. Viera Bútorová,riaditeľka 

 

       Topoľčany, 13.12.2016 

 


