
                  „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 § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 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 
       038/522 19 11  
e-mail: moj-domov@moj-domov.sk  
  
Internetová adresa:  www.moj-domov.sk 

 
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,  pre 145 zamestnancov: 
- 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. Úradne osvedčená fotokópia aktuálneho dokladu podľa §26 ods. 1 písm. f) –  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. 
 
9.  Súčasťou   cenovej   ponuky    je  aj   návrh  zmluvy  uchádzača  o  poskytovaní   pracovnej  
     zdravotnej služby. 

 
Ak uchádzač alebo člen skupiny príslušné doklady nepredloží v uvedenom vyhotovení alebo 
poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z tejto súťaže vylúčený a jeho ponuka 
nebude ďalej hodnotená.   
 
 

10. Predloženie ponuky 
 

a) ponuku predložiť v uzatvorenej obálke  / alebo elektronicky/ s uvedenou adresou odosielateľa 
na adresu:  
„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 ponúk: 31.12.2014 do 12.00 hod 
c) otváranie obálok: 31.12.2014 o 13.00 hod   

 
         Ponuka bude predložená elektronicky alebo 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 obdobie 12 mesiacov.  
 

12. Kritérium na hodnotenie 
 Najnižšia cena s DPH.  
  

13. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: 
 Ing.Miroslavav  Grič 
 Kontakt: 038/ 532 67 50 
 

14. Ďalšie informácie   
  Na základe určených kritérií na vyhodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým       

bude uzatvorený zmluvný vzťah.     
 



  Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený   
výsledok poštou. Uchádzači, nemajú nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou 
a doručením ponuky. 
Štatutárny zástupca organizácie   
Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 
 

       Topoľčany,     29.12. 2014  
 


