
 
             D E T S K É     M E S T E Č K O        

                        Na dolinách  27           911 05    TRENČÍN  –  ZLATOVCE 

________________________________________________________________ 

         

Výzva na predkladanie ponúk  
 

(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:  Detské mestečko 

Adresa:  Na dolinách 27, 91105 Trenčín - Zlatovce 

IČO:  00350061 

Zastúpený:  Mgr. Ţaneta Janišová, riaditeľka Detského mestečka 

Kontaktná osoba:        Ivan Ševčík 

Telefón:  0918643515 

Fax:  032/6572296 

Elektronická pošta:  detskemestečko@stonline.sk   

 

2. Druh zákazky 

Zákazka na poskytovanie  pracovnej zdravotnej sluţby  pre zamestnancov Detského mestečka Na 

dolinách 27 Trenčín – Zlatovce.. Jedná sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom zadávania 

zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

3. Názov zákazky: 

 

             „Pracovná zdravotná služba“ 

 

4. Opis predmetu zákazky: 
Zákazka na predloţenie cenovej ponuky na poskytovanie pracovnej zdravotnej sluţby a jej plnenie 

podľa zákona č. 335/2007 Z.z. a jej novelizáciou zákonom č. 204/2014 Z.z, na dobu 24 mesiacov 

s účinnosťou od 1.1.2015, na pracovisku Detské mestečko Na dolinách 27 Trenčín  a DeD 

Domaniţa 227, 01816 Domaniţa. 

Počet zamestnancov: 105 

Z toho: ţien     -  84, Detské mestečko Na dolinách 27, 91105 Trenčín – Zlatovce 

            muţov -  20, Detské mestečko Na dolinách 27, 91105 Trenčín – Zlatovce 

            muţ     -    1, DeD Domaniţa 227, 01816 Domaniţa 

             

5. Miesto dodania predmetu zákazky 

Detské mestečko Na dolinách 27, 91105 Trenčín – Zlatovce. 

      DeD Domaniža 227, 01816 Domaniža 

   

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
      Nie 

 
7.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: -   71317200-5     

                        

8. Možnosť predloženia variantných riešení: 
 Verejný obstarávateľ neumoţňuje predloţenie variantných riešení. 

 



9.   Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
      Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4. 

      Predpokladaná hodnota zákazky : 960,00 Eur bez DPH, t.j. 1152,00 Eur s DPH 

 

10. Cena a spôsob určenia ceny: 

      Cenu stanovte paušálne - mesačne  
      Cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky 

      Cenu ţiadame stanoviť v štruktúre :        

       Jednotková cena za mesiac bez DPH.....sadzba a výška DPH.....cena s DPH  

      Celková cena za 24 mesiacov bez DPH.....sadzba a výška DPH......cena s DPH 

  

11.Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 
 Od 1.1.2015 – do 31.12.2016 

 

12. Podmienky účasti záujemcov: uchádzač v rámci svojej ponuky predloţí   
- cenovú ponuku na predmet zákazky, ktorý je špecifikovaný v bode 4 tejto výzvy 

 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 
      Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

      Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk: do (dátum), čas: 18.12.2014 do 15,00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

- zaslanie poštou - ako adresa obstarávateľa uvedená v bode I.  

- osobné doručenie – sekretariát Detského mestečka Na dolinách 27 Trenčín 

- elektronicky na uvedený e-mail:  detskemestecko@stonline.sk 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Výzva na predloţenie cenovej ponuky bude zverejnená na stránke www.upsvar.sk  

 

15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
      Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predloţených ponúk zadávanej zákazky kritérium: 

       najnižšia cena na základe § 35 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 

16.Detské mestečko ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušenia zákazky bez             

     udania dôvodu.  

 

 

 
V Trenčíne dňa 11.12.2014 

 

     
      

                           

                                                                                                 .......................................... 

                             Mgr.Ţaneta Janišová 

                     riaditeľka Detského mestečka 

 


