
 
 

Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok  
 

Výzva na predkladanie ponúk 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

1. Verejný obstarávateľ MESTO PEZINOK 

Sídlo:   Radničné nám. 7, 902 1 4 Pezinok 

Štatutárny zástupca Mgr. Oliver Solga 

IČO    00 305 022 

Kontaktné miesto  Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok  

Kontaktná osoba  Viera Zvolenská 

tel. č.   033/6901 124 

e- mail   viera.zvolenska@msupezinok.sk  

 

2. Názov zákazky:  Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 
     Druh zákazky -služba 

 

3. Miesto dodania:  Mestský úrad Pezinok  
 

4. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, komplexného auditu za rok 2018 

a vypracovanie správy, ktorej prílohou je audit pracovných podmienok a hodnotenie rizík za rok 2018. 

Správa s prílohou musí byť najneskôr do 15.01.2019 zaslaná príslušnému orgánu verejného 

zdravotníctva. 

     Počet zamestnancov vo vzťahu k plneniu predmetu zákazky:  155 zamestnancov. 

 
5. Trvanie zmluvy, lehota poskytovania služieb - 24 mesiacov od zadania zákazky (účinnosti zmluvy). 

Výsledok verejného obstarávania: Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa ust. § 269 Zb. 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.   

 

6. Hlavné miesto poskytnutia služieb : 

Miesto pracovného výkonu zamestnancov verejného obstarávateľa: Mestský úrad, Mestská polícia,          

Nocľaháreň, Jedáleň, Práčovňa, Zariadenie opatrovateľskej služby, Opatrovateľská služba, Prepravná 

služba. 

 

7. Predpokladaná hodnota -  2.000€ s DPH. 

   

8.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Predmet zákazky   bude  financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Platba sa uskutoční v súlade  

so zmluvou o poskytnutí služby  na základe vystavenej faktúry, prílohou ktorej bude súpis výkonov 

potvrdený objednávateľom. Splatnosť faktúr je  30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 8510000-0 Zdravotnícke služby  

 

9. Podmienky účasti:    

    Uchádzač predloží do súťaže: 

 cenovú ponuku v zmysle výzvy bod 4, do ktorej zapracuje všetky náklady tak, aby bola cena 

kompletná, konečná a úplná, 

 fotokópiu Oprávnenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v súlade s platnými 

právnymi predpismi, 

 doklad o oprávnení poskytovať službu príp. link na overenie 

 

Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že 

ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať. 
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10.Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH. 

 

11.Lehota na predkladanie ponúk: 

Termín predkladania ponuky do 22.10.2018 do 15:00 hod. 

Forma na predkladanie ponuky –cenovú  ponuku a všetky potrebné doklady podľa bodu č.9 je potrebné 

doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú  adresu, vo forme 

podpísaného a naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf /poznámka: 1 e-mail = 10 MB 

 

12. Doplňujúce informácie: 

 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezrealizovať predmet zákazky v prípade, ak cena ponuky 

bude vyššia než predpokladaná hodnota zákazky. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie doby predkladania ponúk v prípade, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva, ktorej návrh predloží víťazný uchádzač. 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť v zmluve uvedie. 

 

 

13.Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   

Bude zaslaná elektronicky uchádzačom, ktorí predložili cenovú ponuku a tiež bude zverejnená na web 

stránke mesta.  

 

14.Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:  
15.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Miroslav Šebesta 

       Prednosta  MsÚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vybavuje: Viera Zvolenská, tel.: 033/6901124, e-mail:viera.zvolenska@msupezinok.sk 

 


