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Vestník č. 88/2013 - 07.05.2013
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Domov pri kríži
IČO: 00641405
Pri kríži 26, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Sídlo verejného obstarávateľa
Kontaktná osoba: Ing. Dana Šelcová
Telefón: +421 264283259
Email: dana.selcova@domovprikrizi.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický
nákupný systém) možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. d)
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Sociálna starostlivosť
I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Poskytovanie opatrovateľských služieb v Domove pri kríži - zariadení pre seniorov
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
25
Hlavné miesto poskytovania služieb: Sídlo verejného obstarávateľa.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK010
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu opatrovateľskej služby v
Domove pri kríži - zariadení pre seniorov, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava Opatrovateľská
služba poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Cieľovou skupinou budú seniori, ktorým
sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy,
pri starostlivosti o domácnosť a na pomoci pri základných sociálnych aktivitách (podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách).
Úlohou opatrovateľskej služby je:
Poskytovanie opatrovateľskej služby osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
a vzhľadom na svoj sociálny a zdravotný stav si táto osoba nevie zabezpečiť uspokojovanie
základných životných potrieb, a tiež nevie vykonať bez pomoc inej FO základné
sebaobslužné úkony podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 85311100-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 85312100-0
II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Poskytovanie opatrovateľských služieb 3 opatrovateľkami počas platnosti a účinnosti
zmluvy, ktorá bude uzatvorená na obdobie 4 rokov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 193 000,0000 EUR
II.2.2. Opcie
Nie
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 48
ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
Nevyžaduje sa
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné
ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku v EUR v lehote splatnosti do 30 kalendárnych dní od
prevzatia faktúry verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na
financovanie predmetu zákazky ani jeho časti.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Ak predloží ponuku skupina dodávateľov, nemusí táto skupina pre plnenie zmluvy vytvoriť
takú právnu formu, ktorá bude mať právnu subjektivitu.; v prípade vytvorenia skupiny
dodávateľov bez právnej subjektivity sa vyžaduje, aby členovia skupiny zodpovedali
spoločne.

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie
III.2. Podmienky účasti
III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní ku dňu predkladania ponúk. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4
a/alebo 5 zákona o verejnom obstarávaní. Požadované doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, musia byť predložené v originálnom vyhotovení
alebo v úradne osvedčených kópiách a nesmú byť staršie (dátum vyhotovenia dokladu) ako 3
mesiace ku dňu predkladania ponúk. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného
Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní nahradiť: predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej
kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov a čestným vyhlásením,
že nie je osobou v zmysle § 26 , ods. 1 písm. h).
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v bode 1, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v
členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa §
26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť prostredníctvom dokladu podľa § 26 ods. 2
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Nevyžaduje sa.
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť :
3.1 Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) s uvedením
cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
Skutočnosť že to nebolo možné doloží osobitným dôkazom, napr. odmietnutím odberateľa
poskytnúť údaje, zánikom spoločnosti a pod.
Zoznam poskytnutých služieb bude podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
3.2 Potvrdenia poskytnutých služieb - referencie
Minimálna úroveň:
Uchádzač predloží ako dôkaz o plnení zmlúv minimálne 2 referencie od rôznych odberateľov
za predchádzajúce tri roky ( 2010, 2011, 2012), ktorých predmetom sú služby obdobné
službám, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Referencie budú obsahovať:
obchodné meno odberateľa s adresou sídla alebo miesta podnikania,

predmet zmluvy,zmluvnú cenu v € s DPH,
termín dodania (aby bolo možné posúdiť, či referencie sú za predchádzajúce tri roky,
potvrdenie o kvalite poskytnutých služieb, kontakt na odberateľa, meno a telefónne číslo
zodpovednej osoby.
Referencie predloží uchádzač v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii.
Upozorňujeme uchádzačov, že referencie musia obsahovať uvedené údaje. Čo robí
referenciu referenciou je potvrdenie objednávateľa zákazky o kvalite poskytnutých služieb,
teda o kvalite služby, o dodržaní ceny a o dodržaní termínu poskytnutia služieb. Bez
takéhoto vyjadrenia nejde o referenciu len o informáciu o poskytnutí služby.
3.3 Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii
Minimálna úroveň:
Verejný obstarávateľ vyžaduje údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii
minimálne troch osôb (opatrovateliek/opatrovateľov) zodpovedných za poskytnutie služby v
štruktúre: meno, priezvisko, dosiahnuté vzdelanie - odbornú spôsobilosť opatrujúceho
personálu pre výkon činností v zariadeniach sociálnych služieb
(opatrovateliek/opatrovateľov). Uchádzač predloží zoznam, resp. informáciu s
požadovanými údajmi a zároveň čestné vyhlásenia podpísané týmito osobami o tom, že:
sú uchádzačovi k dispozícii na účely plnenia zmluvy s verejným obstarávateľom,
majú spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
majú zdravotnú spôsobilosť;
majú odbornú spôsobilosť v zmysle ustanovení §84 ods.9 zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách;
sú bezúhonné v zmysle ust. § 63 ods.2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo
podľa osobitných predpisov.
V prípade že uchádzač nemá k dispozícii požadovaný personál, môže využiť odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač v súlade s § 28 ods. 2
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti v tejto zákazke, predložené
uchádzačom, musia byť originály alebo ich úradne overené kópie pokiaľ nie je určené inak.
Všetky doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady vydávané v inom než
slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a predložené spolu s
originálom alebo jeho úradne overenou kópiou okrem dokladov predložených v českom
jazyku.
V súlade s § 28 ods. 2 uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny
vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo

odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Zdôvodnenie: Preukázaním referencií a dispozície s kvalifikovaným personálom vo vzťahu k
predmetu zákazky uchádzač preukazuje schopnosť úspešne zrealizovať zákazku.
Podmienky, ktoré stanovil verejný obstarávateľ jednoznačne smerujú k tomu, aby získal
informáciu o zmluvnom partnerovi, či má dostatok skúseností, či je technicky a odborne
schopný a spôsobilý dodať predmet zákazky v požadovanej dobrej kvalite. Podmienky
účasti, vzhľadom na rozsah a obsah predmetu zákazky na jeho dôležitosť a odbornú
náročnosť, považuje verejný obstarávateľ za primerané a nediskriminačné. Verejný
obstarávateľ má záujem vybrať uchádzača, ktorý vie poskytnúť čo najkvalitnejšie služby.
Podľa § 32 ods. 8 splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. Podmienky účasti musia byť splnené ku dňu predkladania ponúk.
Čestné vyhlásenie uchádzači spracujú podľa vzoru uvedeného v časti H. Vzory príloh k
súťažným podkladom. Čestné vyhlásenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať
požadované údaje. Keď uchádzač predloží do ponuky požadované doklady podľa § 26 a §
28, nemusí predložiť čestné vyhlásenie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Je uvedená v bode III.2.3.
III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie
III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb
zodpovedných za poskytnutie služby
Áno
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Druh postupu
IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž
IV.2. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.3. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
Č. spisu 335/VO-2013
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo
informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 20.05.2013
Úhrada za súťažné podklady
Nie
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

31.05.2013 09:00
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 30.08.2013
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 31.05.2013 11:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
V sídle verejného obstarávateľa. Otvárnie časti ponúk "Ostatné" je neverejné.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Otvárnie časti ponúk "Ostatné" je neverejné, preto účasť oprávnených osôb nie je umožnená.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie
VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
VI.3. Ďalšie informácie
1.Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemcovia žiadosť o účasť (žiadosť o poskytnutie
súťažných podkladov) posielali písomne prostredníctvom pošty alebo osobne kontaktnej
osobe uvedenej v bode I.1 (Ing. Dana Šelcová). Žiadosť o účasť záujemcu bude obsahovať:
obchodné meno, meno kontaktnej
osoby, telefónne číslo a E-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné pre elektronickú
komunikáciu v rámci vysvetľovania podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. 2. Verejný obstarávateľ poskytne SP v
listinnej forme prostredníctvom pošty alebo ich poskytne osobne. Následne časťSP špecifikáciu predmetu zákazky, návrh zmluvy a vzory dokumentov verejný obstarávateľ
poskytne aj v elektronickej forme vo worde na uľahčenie spracovania ponuky.
3. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemcovia žiadosť o vysvetlenie podmienok
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch
posielali elektronicky kontaktnej osobe uvedenej v bode I.1 (Ing. Dana Šelcová).
4. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podmienok uvedených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladov sa považuje požiadavka
doručená v elektronickej forme najneskôr do 21.05.2013.
5. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany
ktoréhokoľvek záujemcu verejný
obstarávateľ oznámi elektronicky bezodkladne, najneskôr však 6 kalendárnych dní pred
uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady.
6. Od záujemcov sa vyžaduje, aby potvrdili elektronicky prevzatie vysvetlenia dopytu. Ak
záujemca nepotvrdí prevzatie vysvetlenia dopytu, bude sa mať zato, že vysvetlenie dopytu
obdržal, nakoľko v deň jeho elektronického odoslania, vysvetlenie bude zverejnené aj na
webovej stránke verejného obstarávateľa v profile verejného obstarávateľa.
7. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemcovia sledovali webovú stránku http://www.domovprikrizi.sk z dôvodu uplatnenia inštitútu vysvetľovania podľa § 38 zák. č.
25/2006 Z. z., kde bude verejný obstarávateľ zverejňovať otázky záujemcov a odpovede na
ne zo strany verejného obstarávateľa; prípadnú úpravu súťažných podkladov v súlade s § 34
ods. 14 zák.25/2006 Z. z.
8. Telefonická komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp.
uchádzačmi je možná v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia
osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.1.
Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase úradných hodín od 9.00 do

15.00 hod.
9. Výsledkom verejnej súťaže bude uzavretie jednej zmluvy na poskytovanie opatrovateľskej
služby v Domove pri kríži - zariadení pre seniorov, ktorá bude uzavretá podľa § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka a § 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zmluva na služby
bude uzatvorená na obdobie 4 rokov od účinnosti zmluvy s možnosťou predĺženia zmluvy do
vyčerpania finančného limitu platného pre podlimitné zákazky, resp. skrátenia obdobia 4
rokov z titulu vyčerpania finančného limitu platného pre podlimitné zákazky. Predĺženie
platnosti zmluvy bude riešiť verejný obstarávateľ dodatkom k zmluve. 10. Verejný
obstarávateľ neorganizuje spoločnú prehliadka miesta poskytovania služieb. Záujemcovia sa
nakontaktujú na kontaktnú osobu zodpovednú na zorganizovanie obhliadky: Bc. Alena
Dúšková, +421 (2) 64283259 kl. 24, alena.duskova@domovprikrizi.sk.
11. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku v listinnej forme ako aj v elektronickej forme
spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia
30.04.2013
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