Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky
s nízkou hodnotou
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ako verejný obstarávateľ (ďalej len „BKIS“) Vás
v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov vyzýva na predloženie cenovej ponuky.

1. Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie zdravotnej služby na podujatiach

2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
●
●
●
●
●
●

Názov:
Adresa:
IČO:
Štatutár:
Kontaktná osoba:
Kontaktný e-mail:

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO
Židovská 1, 815 15 Bratislava
30 794 544; DIČ: 2021795358
Mgr. Katarína Hulíková
Mgr.Ing.Henrich Koložváry
bkis@bkis.sk

3. Predmet zákazky:
Poskytovanie zdravotnej služby - predlekárskej prvej pomoci na podujatiach v priebehu
vianočných trhov v trvaní od 26.11.2021-22.12.2021, organizovaných BKIS v súčinnosti
s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
85140000-2

Rôzne zdravotnícke služby

5. Opis predmetu zákazky:
•

•

Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci na kultúrnych podujatiach v priebehu
vianočných trhov v trvaní od 26.11.2021-22.12.2021 vyškolenými zdravotníkmi (max 2
zdravotníci);
V prípade úrazu, náhleho stavu, iných zdravotných problémoch po zhodnotení situácie
a stavu pacienta privolanie rýchlej zdravotnej pomoci. Zotrvanie s pacientom do príchodu
RZP a podľa potreby asistencia posádke RZP.

6. Lehota a miesto plnenia:
Lehota plnenia: Služby budú poskytované v lehote trvania vianočných trhov od 26.11.202122.12.2021.

Miesto plnenia: interiéry a exteriéry Hlavného mesta SR Bratislava, kde sa konajú vianočné
trhy a kultúrne a spoločenské podujatia organizované objednávateľom.

7. Predpokladaný rozsah plnenia:
V pracovných dňoch od 15:00 do 22:00 (19 dní x 7 hodín = max 133 hodín x 2 osoby= max
266 osobohodín)
Počas víkendov od 12:00 do 22:00 (8 dní x 10 hodín = max 80 hodín x 2osoby = max 160
osobohodín)
Celom max 426 osobohodín.

8. Variantné riešenia: nie
9. Typ zmluvy: Objednávka
10. Ponuka:
V ponuke predložte nasledujúce doklady a dokumenty:
1. Cenová ponuka v rozsahu a štruktúre podľa Prílohy č.1 – scan
2. Vyhlásenie uchádzača – Príloha č.2 – scan.
3. Údaje o odbornej spôsobilosti osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží menný
zoznam osôb, ktoré budú zodpovedné za plnenie predmetu zákazky/zmluvy. Zoznam bude
obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a) meno a priezvisko príslušnej osoby,
b) vzťah k uchádzačovi (zamestnanec/iná osoba).
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných minimálnych
požiadaviek – kvalifikačných predpokladov:
Poskytovanie výkonov prostredníctvom zdravotníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou
podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a osobami s platným
dokladom o absolvovaní kurzu prvej pomoci (podľa Vyhlášky MZSR č. 398/2010 Z.z.).

11. Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Cenovú ponuku požadujeme zaslať na e – mailovú adresu verejného obstarávateľa
h.kolozvary@bkis.sk v lehote na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa 27.10.2021 o 12:00
hod.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

12. Vyhodnocovanie ponúk:
Uchádzači vo svojich ponukách predložia návrhy na plnenie kritérií, uvedené v Prílohe č.1 tejto
Výzvy.
Ceny, ktoré uchádzači uvedú vo svojich návrhoch na plnenie kritérií budú vyjadrovať
jednotkovú cenu, vrátane všetkých výdavkov a nákladov.

13. Oznámenie výsledku:
Verejný obstarávateľ písomne oznámi (el. poštou) vyhodnotenie verejného obstarávania
všetkým uchádzačom. V prípade úspešnosti Vašej ponuky Vám bude zaslané oznámenie, že
Vašu ponuku prijímame. Objednávka sa vystaví v zmysle interných predpisov verejného
obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť tento
proces bez zadania zákazky.

14. Podmienky financovania a ďalšie podmienky:
Podaním ponuky na predmet zákazky uchádzač berie na vedomie a súhlasí s nasledujúcimi
podmienkami:
Poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom zákazky je podmienené vystavením objednávky
BKIS.
Uchádzač je vlastníkom /oprávneným držiteľom AED.
Uchádzač berie na vedomie, že rozsah plnenia, uvedený v čl. 7. tejto výzvy je maximálny a bude
špecifikovaný v objednávke, resp. objednávkach.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov BKIS bez poskytnutia
preddavku, so splatnosťou faktúry 30 dní.
V Bratislave dňa
…………………….................
Ing. Mário M i h a l o v i č
zástupca riaditeľky BKIS

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie kritérií
Tento dokument je pre uchádzača záväzný. Podaním ponuky uchádzač neodvolateľne
vyhlasuje a súhlasí, že ak sa stane úspešným, návrh na plnenie kritérií bude spolu s jeho
identifikačnými údajmi súčasťou objednávky.
1. Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
2. Návrh na plnenie kritérií:

Poskytovanie
zdravotnej
služby na
podujatiach
v prac.
dňoch
Poskytovanie
zdravotnej
služby na
podujatiach
počas
víkendov

M. j.

Počet
osobohod.
max

Osobohod.

266

Osobohod.

160

Jednotková
cena
v EUR bez
DPH

Celková
cena
v EUR
bez DPH*

Celkov
á cena
v EUR
s
DPH*

Celková cena

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že ak sa neskôr stane platcom DPH, nie
je oprávnený fakturovať k ponúknutej cene DPH, pretože skutočnosť, že sa stal platcom DPH nie je dôvodom na
zmenu ponuky, či zmluvy a ním pôvodne ponúknutá cena sa považuje za cenu vrátane DPH.

V ..............................., dňa ..............................

.............................................................
Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za uchádzača
Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Kontaktné údaje:

Ako uchádzač vyhlasujem, že v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom
„Poskytovanie zdravotnej služby na podujatiach“ sú v mnou navrhovaných cenách v
súlade s Výzvou na predkladanie ponúk sú zahrnuté všetky moje náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky..
Zároveň čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte svojho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
V ..............................., dňa ...............................

..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

