VÝZVA
na predloženie cenovej
ponuky s názvom:
„ Výkon zdravotnej služby v areáli Slnečných jazier počas letnej turistickej sezóny

2020 “
________________________________________________________________________________
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Správa cestovného ruchu Senec, sro
Sídlo:
Nám. 1 mája 4, 903 01 Senec
IČO:
44 537 476
Telefón:
02/4592 8224
Kontaktná osoba: Mgr. Nadežda Kostková
e-mail:
scr@slenecnejazerasenec.sk
2. Typ zmluvy:

zmluva

3. Miesto dodania predmetu zákazky: areál Slnečných jazier Senec
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania odbornej prvej pomoci počas LTS v areáli
Slnečných jazier v Senci kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi s príslušným vybavením
technikou a špeciálnym zdravotníckym materiálom v súlade s internými pokynmi dodávateľa.
Dodávateľ zabezpečí pristavenie sanitného vozidla Ambulancia, vybaveného transportnými
a fixačnými prostriedkami. Dodávateľ zabezpečí pracovníkov, ktorí spĺňajú odbornosť vodič
ambulancie, zdravotnícky záchranár, diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo zdravotná sestra so
špecializáciou v odbore urgentná zdravotná starostlivosť alebo v anestéziológia a intenzívna
starostlivosť alebo sestra s najmenej trojročnou odbornou zdravotníckou praxou na odd. JIS, OAIM,
CPO, UP v ústavnom zariadení.
Dodávateľ zabezpečí:
- dvoch kvalifikovaných zamestnancov podľa ustanovenia č. I. ods. 3 tejto zmluvy a sanitné vozidlo
Ambulancia s príslušnou výbavou na každý deň sezóny od 9.00 do 19.00 hod. podľa potreby
odberateľa. V prípade potreby aj nad stanovený limit- podľa požiadavky odberateľa.
mobilné telefonické spojenie posádky s KOS ZZS v Bratislave.
- potrebný materiál a vybavenie, kontrolu pracovníkov.
- poučenie pracovníkov o zásadách BOZP, pracovných povinnostiach a prevádzkovom poriadku
areálu Slnečných jazier Senec.
Ostatná podrobná špecifikácia podmienok k výkonu pracovnej činnosti bude poskytnutá osobne na tel.
čísle 0915 754 486, Mgr. Nadežda Kostková
5. Lehota na dodanie alebo poskytnutie predmetu zákazky: LTS 2020
6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 15.3.2020 do 12,00 hod.,
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej
adrese.
9. Podmienky financovania:
10. Kritéria na hodnotenie ponúk: výpis OR, ŽL, doklad o oprávnení k výkonu činnosti, odborná
spôsobilosť, cena, kvalita služieb, referencie
V Senci, dňa 14.2.2020
..........................................................
Mgr. Nadežda Kostková, riaditeľka

