VIA LUX

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca

Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
Kontaktná osoba :
Telefón :
e-mail :

VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca
JUDr. Vojtec Hintoš, riaditeľ
00696854
Ing. Nataša Uhriňáková
055/6116322
vialux@domov-barca.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti BOZP, PO a GDPR pre zariadenie VIA
LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca.
3. Názov predmetu zákazky:
„ Služby v oblasti BOZP, PO a GDPR“
4. Opis predmetu zákazky:
Poskytnutie služieb pri plnení úloh technika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
požiarnej ochrany a GDPR v tomto rozsahu:
a) vykonávať školenia o právnych predpisoch a ostatných predpisoch na zistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zásadách bezpečnej práce a bezpečného
správaní sa na pracovisku v zmysle zákona č.124/2006 Z.z.
b) vykonávať oboznámenie účastníkov akreditovaného kurzu „Opatrovania“ a študentov na
praxi
c) kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vybraných pracoviskách
(dielne, stravovacia prevádzka), vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení
d) určovať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu požiarnej ochrany v zmysle zákona
č. 314/2001 Z.z.
e) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich
príslušnými príkazmi a zákazmi
f) vykonávať školenia o ochrane pred požiarmi
g) vykonávať kontroly stavu požiarno-technických zariadení v zmysle vyhlášky č.478/2008
Z.z
h) určovať pokyny pre mimopracovný čas
i) organizovať cvičné požiarne poplachy
j) vykonávať poradenskú činnosť pri spracovaní správ, rozborov a hlásení
k) vstupné školenie a preškolenie zamestnancov v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane
osobných údajov
Druh zákazky: zákazka na zabezpečenie služieb
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VIA LUX

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca

Kód CPV:

71317200 – 5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci
75251110 – 4 Prevencia proti požiarom

5. Miesto dodania zákazky:
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, Košice Barca
6. Predpokladaná hodnota zákazky :
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5 250,- EUR na celý predmet zákazky
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom: Zmluvu na dobu 24 mesiacov.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu VIA LUX – DSS a ZpS na základe faktúry.
Splatnosť faktúry 21 dní od dátumu doručenia faktúry.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienkou účasti uchádzača je predloženie osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon
uvedených služieb v súlade s platnou legislatívou. Verejný obstarávateľ nepožaduje
predloženie originálu alebo úradne overenej kópie dokladov.
10. Obsah ponuky :
a) doklady o oprávnení zabezpečenia služieb podľa bodu č. 9 tejto výzvy
b) vyplnený „ Návrh na plnenie súťažných kritérií “ podľa Prílohy č.1
c) čestné prehlásenie (príloha č.2)
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuku je možné doručiť:
- osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa (VIA LUX – Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, 040 17 Košice – Barca) v uzatvorenej
obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
➢ názov a sídlo verejného obstarávateľa
➢ názov a sídlo uchádzača
➢ označenie : „ súťaž – neotvárať “
➢ heslom: „ BOZP, PO a GDPR “
- alebo e-mailom na adresu : vialux@domov-barca.sk kde v predmete správy (e-mailu)
bude napísané : BOZP, PO a GDPR
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa:
VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
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Andraščíkova 2, 040 17 Košice - Barca
Lehota na predkladanie ponúk je : 19.03.2021 do 9.00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie
ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania
ponuky.
13. Doplňujúce informácie :
Predmetná Výzva môže viesť k uzatvoreniu zmluvnému vzťahu v prípade, že všetky cenové
ponuky bez DPH budú zodpovedať finančnému limitu pre zákazku s nízkou hodnotou.
V tomto prípade verejný obstarávateľ použije cenové ponuky ako súťažné ponuky.
Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo emailom do
24.03.2021.

V Košiciach 12.03.2021

..............................................
JUDr. Vojtech Hintoš
riaditeľ
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Príloha č.1

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Názov zákazky : Služby v oblasti BOZP, PO a GDPR

Identifikačné údaje uchádzača :

Uchádzač :

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

Sídlo organizácie :

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

Zástupca :

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

IČO :

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

DIČ :

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

IČ DPH :

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

Tel. číslo :

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

E-mail :

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

Predmet zákazky

MJ

Jednot.cena Jednot.cena
bez DPH
s DPH

Pravidelný mesačný paušál za poskytnutie služieb
v oblasti BOZP, PO a GDPR (špecifikácia €/mesiac
uvedená v opise predmetu zákazky)

Dňa : ...............................

_____________________
podpis + pečiatka
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Príloha č.2
ČESTNÉ PREHLÁSENIE

v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení

.................................................................
(uvedie sa dátum)

Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:
Adresa:
IČO:

V súlade s ustanovením § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) čestne prehlasujeme, že spĺňame podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32
ods.1 písm. e) sme oprávnený dodávať tovar1), uskutočňovať stavebné práce1) alebo poskytovať
službu1) a § 32 ods.1 písm. f) nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu).

______________________________________________
(pečiatka a podpis oprávnenej osoby záujemcu/uchádzača)

Poznámka: 1) nehodiace sa preškrtne
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