
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

Obchodné meno: Senior Martin, n. o. 
Sídlo: E.B. Lukáča 2 , 036 01 Martin 
ICO: 45 732 663 
IČ DPH: 2023029591 
Registrácia: 
štatutárny orgán: Ing.arch. Dušan Holan, riaditer neziskovej organizácie 

Senior Martin 
Kontaktné miesto: Senior Martin, n. o., Ambra Pietra 406/42, 03601 Martin 

ako vyhlasovater 

v zmysle §281 až§ 288 Obchodného zákonníka 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o návrh na uzatvorenie zmluvy na dodanie 
tovarov a služieb 

1. Predmet dodávky 

P. č. Názov činnosti ( Počet kusov Krátky popis 
predmetu) 

1 Zdravotná Viď. príloha Ošetrovaterská starostlivosť 
starostlivosť v rozsahu pre klientov sociálnych služieb 
ošetrovaterskej 
starosti ivosti 

2. Technické špecifikácie a opis predmetu zákazky 

3. Rozpočtové náklady 

Rozpočtové náklady sú limitované v maximálnej sume 200.000,- bez DPH EUR. 

4. Miesto plnenia 

Miestom plnenia je m!esto realizácie projektového zámeru: 

Kraj Žilinský kraj 
Obec, PSČ Martin, 036 01 
Ulica, číslo Ambra Pietra 406/42 

5. Podmienky súťaže 



a) Súťaže sa móžu zúčastniť tuzemské a zahraničné právnické a fyzické osoby. 
Termín predloženia návrhov je do 22.10.2013 do 10:00 hod. 

b) Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je 
uvedené meno účastníka a označenie "Obchodná verejná súťaž na 
uzatvorenie zmluvy na dodávku služieb „OŠETROVATEťSKÁ 
STAROTLIVOSŤ - NEOTVÁRAŤ" 

V obálke účastník predloží: 

1. Cenovú ponuku 

c) Ponuka musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku (v 
prípade iného jazyka sa požaduje úradne overený preklad). 

d) Obálka musí byť doručená do sídla vyhlasovatefa Senior Martin n. o., E.B. 
Lukáča 2 , 036 01 Martin spósobom tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované 
najneskór dňa 22.10.2013 do 10:00 hod. Návrh doručený po stanovenom 
termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených 
podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. 

e) Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskuteční v sídle vyhlasovatel'a do 5 dní od 
podania návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy viazané. Vyhlasovatel' bude 
písomne informovať neúspešných účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 
25.10.2013. 

f) V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, móže ktorýkol'vek z 
uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby: 

Ing. arch. Dušan Holan, riaditel' Senior Martin, n. o. , E.B. Lukáča 2 , 
036 01 Martin 

g) Vybraný návrh súťaže vyhlasovater oznámi účastníkovi v lehote do 5 dní od 
vyhodnotenia súťaže. 

h) Náležitosti zmluvy na dodanie služieb všestranná údržba objektu sociálnych 
služieb, technologických zariadení a prevádzkovanie kotolne prílohe číslo 1 
tohto Vyhlásenia . · 

i) Podstatnými hodnotiacimi kritériami posudzovania súťažných návrhov bude 
stanovenie: 

• Najnižšia celková cena predmetu obstarania . 

Víťaz súťaže bude uchádzač s najlacnejšou ponukou . 

6. Ďalšie podmienky vyhlasovatera 

a. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť 
podfa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 



b. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na 
verejnej obchodnej súťaži. 

c. Vyhlasovater si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podl'a § 
287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a 
ukončiť súťaž ako neúspešnú. 

d. Vyhlasovater si vyhradzuje právo predÍžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

V Martine dňa: 10.09.2013 

Príloha č. 1 Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže: 

Všeobecné názvy podl'a CPV : 8500000 - 9 - zdravotnícka a sociálna pomoc 
8530000 - 2 - služby sociálnej pomoci a súvisiace služby 
8532000 - 8 - sociálne služby 
8532300 - 9 - obecné zdravotnícke služby 

NÁVRHZMLUVY 
o poskytovaní ošetrovatel'skej starostlivosti 

Uzatvorená podl'a §261,266 a 536 Obchodného zákonníka 
(zákona č. 51311991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov) 

Ako výsledok verejnej obchodnej súťaže podl'a § 281 až 288 Obchodného zákonníka zo dňa. „ „ .„ .. 2013 

Poskytovater: 

Objednávater: Senior Martin n. o. 
so sídlem E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin 
IČO: 45 732 663 
DIČ: 2023029591 
zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby vedenom Obv. úradom Žilina, reg. číslo OWS/N0-6/1 O 
zastúpená Ing. arch. Dušan Holan, riaditel' Senior Martin n. o. 



bankové spojenie: Tatra banka a.s., č.ú. 2928836947/1100 
/ďalej len objednávatel'/ 

Čl I. 
Predmet zmluvy 

1/ Všeobecné názvy podl'a CPV : 8500000 - 9 - zdravotnícka a sociálna pomoc 
8530000 - 2 - služby sociálnej pomoci a súvisiace služby 
8532000 - 8 - sociál ne služby 
8532300 - 9 - obecné zdravotnícke služby 

21 Predmetom tejto zmluvy je závazek poskytovatel'a zabezpečit' poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v rozsahu ošetrovatel'skej starostlivosti klientem, prijímatel'om sociálnych 
služieb, objednávatel'a, a to zdravotnými sestrami, které spÍňajú podmienky na výkon 
povolania v zmysle platnej legislatívy. 

31 Miestom poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovatel'skej starostlivosti je 
dam sociálnych služieb objednávatel'a na ulici Ambra Pietra 406/42 v Martine. 

41 Predmetom tejto zmluvy je tiež závazek objednávatel'a poskytnúť poskytovatel'ovi 
potrebnú súčinnosť, aby poskytovatel' mohol riadne plnit' svoj závazek z tejto zmluvy a 
súčasne závazek objednávatel'a zaplatit' poskytovatel'ovi dohodnutú cenu riadne a včas . 

Čl li. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1/ Poskytovatel' sa zavazuje zabezpečit' spol'ahlivý zdravotnícky personál a zavazuje sa 
vykonávat' kontrolu jeho činnosti. Poskytovatel' zabezpečí pre objednávatel'a jednu alebo viac 
zdravotných sestier, podl'a potrieb a požiadaviek objednávatel'a, pričom všetky zdravotné 
sestry musia spÍňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania a spÍňať všetky 
požadované podmienky vyplývajúce im zo všeobecne závazných predpisov upravujúcich 
túto oblast' poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

21 Poskytovatel' sa zavazuje vykonávat' práce na zabezpečenie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v rozsahu ošetrovatel'skej starostlivosti odborne a kvalitne, v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 

31 V prípade, že zamestnanec poskytovatel'a, který bude určený vykonávat' dohodnuté práce 
u objednávatel'a, nenastúpi do práce, poskytovatel' je povinný bezodkladne zabezpečit' za 
neho náhradu. 

41 Poskytovatel' je povinný zabezpečit' pre svojich zamestnancov ochranný pracovný odev, 
ochrannú pracovnú obuv, rukavice na jedno použitie a rúšky na jedno použitie. 

51 Poskytovatel' sa zavazuje zabezpečit', aby jeho zamestnanci dodržiavali prevádzkový 
režim objednávatel'a, dodržiavali všeobecne závazné protipožiarne predpisy a predpisy o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pracovníkem poskytovatel'a je zakázané umožnit' 
prístup osobám, které nie sú určené poskytovatel'om na vykonávanie dohodnutých prác, do 
priestorov objednávatel'a. 

61 Poskytovatel' je povinný vyhotovovat' protokol o vykonaných prácach pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovatel'skej starostlivosti , ktorý po odsúhlasení 



objednávatel'om bude podkladem pre vystavenie faktúry za príslušný predchádzajúci mesiac. 

71 Objednávatel' sa zavazuje vytvoriť pre poskytovatel'a priaznivé podmienky na 
poskytovanie uvedenej zdravotnej starostlivosti. 

81 Objednávatel' je povinný odsúhlasiť protokol o vykonaných prácach pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovatel'skej starostlivosti najneskór v lehote do 3 dní 
od jeho predloženia poskytovatel'om a v tejto lehote odstrániť spoločne s poskytovatel'om aj 
prípadné nezrovnalosti alebo sporné údaje uvedené v protokole. 

91 Objednávatel' sa zavazuje poskytnúť bezplatne poskytovatel'ovi pre jeho zamestnancov 
priestory na prezliekanie, oddych a uzamykatel'né skrinky na odkladanie vecí. 

1 O/ Objednávatel' sa zavazuje bezplatne zabezpečit' poskytovatel'ovi priestory na 
uskladnenie a likvidáciu spotrebného zdravotníckeho materiálu. 

Čl Ill. 

Cena a platobné podmienky 

1/ Celková cena dodávky je stanovená obchodnou verejnou súťažou. 
21 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za 1 hodinu zdravotnej starostlivosti v rozsahu 
ošetrovatel'skej starostlivosti celom na jednu hodinu je vo výške ....... ... . ,- EUR (slovem 
............... EUR). Celkem za 8 000 hodín je cena s DPH ................. ,-EUR 

I hod./€ DPH 20 I hod./€ Cel kom Cena DPH 20 Cena s 
bez DPH % S DPH hodin celkom % DPH 

bez DPH 

Ošetrovatel'ská 8 000 
starostlivosť 

31 K vypočítanej cene za všetky hodiny poskytovania uvedenej zdravotnej starostlivosti sa 
DPH neúčtuje, nakol'ko v zmysle ustanovenia § 29 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov je poskytovanie zdravotnej starostlivosti od DPH 
oslobodené. 

41 Dohodnutá cena bude objednávatel'om zaplatená na základe mesačných faktúr 
vystavených poskytovatel'om, které budú splatné do 14 dní od ich vystavenia. Prílohou 
každej faktúry bude kópia odsúhlaseného protokolu o vykonaných prácach pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovatel'skej starostlivosti za príslušný fakturovaný 
mesiac. 

ČllV. 
Trvanie zmluvy 

1/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

21 Zmluvu je možné ukončit' písemnou dohodou zmluvných strán. 



31 Zmluvu je možné ukončit' výpoveďou . Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

41 Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, keď poskytovatel' 
opakovane v priebehu posledných troch mesiacov, napriek predchádzajúcemu písemnému 
upozorneniu objednávatel'om, porušuje svoje povinnosti dohodnuté v tejto zmluve. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastanú v takomto prípade dňom nasledujúcim po dni doručenia 
písemného odstúpenia objednávatel'a od zmluvy. 

51 Poskytovatel' je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, keď objednávatel' 
opakovane v priebehu posledných troch mesiacov, napriek predchádzajúcemu písemnému 
upozorneniu poskytovatel'om, porušuje svoje povinnosti dohodnuté v tejto zmluve. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastanú v takomto prípade dňom nasledujúcim po dni doručenia 
písemného odstúpenia poskytovatel'a od zmluvy. 

ČIV. 
Zmluvné pokuty 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade dodania nekvalitných prác zo strany 
poskytovatel'a je objednávatel' oprávnený požadovat' od poskytovatel'a zmluvnú pokutu vo 
výške 5,00 % z fakturovanej sumy za príslušný mesiac, v ktorom boli takéto nekvalitné práce 
vykonané. 

21 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ktorejkol'vek 
faktúry za príslušný mesiac, je poskytovatel' oprávnený požadovat' od objednávatel'a zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania. 

ČIVI. 
Ochrana osobných údajov 

1/ Poskytovatel' sa zavazuje zachovávat' mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach , o kterých sa 
dozvedel pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

21 Pri spracovávaní osobných údajov sa poskytovatel' zavazuje postupovat' v súlade so 
zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

31 Poskytovatel' sa zavazuje zachovávat' mlčanlivosť o akýchkol'vek údajoch týkajúcich sa 
klientov objednávatel'a. 

Čl VII. 
Záverečné ustanovenia 

1/ Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

21 Zmluvu možno meniť a dopÍňať len písemnými dodatkami k tejto zmluve odsúhlasenými a 
podpísanými obidvomi zmluvnými stranami. 

31 Vzťahy medzi účastníkmi tejto zmluvy, které nie sú osobitne upravené touto zmluvou, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne závaznými 



právnymi predpismi platnými v SR 

41 Zmluvné strany sa zavazujú, že akékol'vek prípadné vzájemné spory, které budú súvisieť 
s touto zmluvou, budú prednostne riešené vzájemnou dohodou. Ak sa prípadný vzájemný 
spor nepodarí vyriešiť rokovaním a dohodou, ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená 
podat' návrh na príslušný súd. 

51 Zmluvné strany sa zavazujú bezodkladne písomne oznámit' druhej zmluvnej strane každú 
zmenu údajov uvedených v tejto zmluve, které by mohli mať vplyv na plnenie povinností 
zmluvných strán a dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

61 Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

71 Zmluvné strany prehlasujú, že si riadne prečítali túto zmluvu, jej obsah im je známy a 
tomuto porozumeli, prehlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, je určitá a zrozumitel'ná, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vól'u, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve. 

V Martine dňa „ „ ... „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ .. „ 

(poskytovatel') 

Ing. arch. Dušan Holan 
riaditel' 

Senior Martin n. o. 
(objednávatel') 



Názov, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Príloha číslo 1 

riadok č. 

1 

Cenová ponuka 
Kalkulačný list 

Zabezpečenie ošetrovatel'skej starostlivosti zdravotné sestry v domove sociálnych služieb 
Senior Martin n. o. E. 8 . Lukáča 2 Martin, prevádzka Ambra Pietra 406/42 Martin 

Názov predmetu 
zákazkv 

celková cena za 
poskytnuté služby -
ošetrovatel'ská 
starostlivost' 

MJ 
cena v € bez 

DPH 20% 
DPH 

cena s DPH celkem hodín cena bez DPH 

1 hod./€ . 8000 

Cena celkom 

Všeobecné názvy podra CPV : 8500000 - 9 - zdravotnícka a sociálna pomoc 

8530000 - 2 - služby sociálnej pomoci a súvisiace služby 

8532000 - 8 - sociál ne služby 

8532300 - 9 - obecné zdravotnícke služby 

DPH cena s DPH 

Predmetom tejto z mluvy je závazek poskytovatera zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovaterskej starostlivosti klientem, prijímaterom sociálnych služieb, 

objednávatera, a to zdravotnými sestrami, ktoré spÍňajú podmienky na výkon povolania v zmysle platnej legislatívy. 

pečiatka a podpis 


