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 organizovaných
BKIS.

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

Rôzne zdravotnícke služby

5. Opis predmetu zákazky:
•
•

Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci na kultúrnych podujatiach vyškolenými
zdravotníkmi (4-6 zdravotníkov);
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 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do
31.12.2022.

Miesto plnenia: Interiéry a exteriéry hlavného mesta SR Bratislava, kde sa konajú kultúrne
a spoločenské podujatia organizované verejným obstarávateľom (Kultúrne leto, Vianočné trhy
a iné podľa potreby).

7. Predpokladaná hodnota zákazky:
10.000,-€ bez DPH.

8. Variantné riešenia: nie
9. Typ zmluvy: Rámcová zmluva
10. Ponuka:
V ponuke predložte nasledujúce doklady a dokumenty:
1. Vyhlásenie uchádzača – Príloha č.2 – scan
2. Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činností na účely plnenia predmetu zákazky scan.

11. Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej
adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25277/summary.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.6.2022 o 12:00 hod.

12. Vysvetľovanie výzvy
V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej
dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme
JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Záujemca musí
svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie
odpovede všetkým záujemcom. O doručení správy bude záujemca informovaný
prostredníctvom notifikačného e-mailu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

13. Vyhodnocovanie ponúk:

Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky
a uchádzačov bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky
KOMUNIKÁCIA“.
Verejný obstarávateľ má počas hodnotenia možnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie
predložených dokladov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť, odmietnuť všetky predložené ponuky
a v prípade potreby súťaž opakovať.

14. Podmienky financovania a ďalšie podmienky:
Podaním ponuky na predmet zákazky uchádzač berie na vedomie a súhlasí s nasledujúcimi
podmienkami:
Uchádzač je vlastníkom /oprávneným držiteľom AED.
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.).
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov BKIS bez poskytnutia
preddavku, so splatnosťou faktúry 30 dní.

