
     O B E C  H A M U L I A K O V O 
    Obecný úrad Hamuliakovo 

  Dunajská ulica 127/18 
  900 43  Hamuliakovo  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazku s nízkou hodnotou: 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obec Hamuliakovo 

Sídlo obecného úradu: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo 

Štatutárny zástupca: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvných: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce  

e-mail: starosta@obechamuliakovo.sk 

IČO: 00 304 751 

DIČ: 2020662094 

IČ DPH: - (nie je plátca DPH) 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK29 5600 0000 0018 0927 8001  

Tel. kontakt: 02/45988128 

Webové sídlo: www.obechamuliakovo.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https://obechamuliakovo.sk/ine/vyzvy-na-predkladanie-ponuk/ 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
„Poskytovaní služieb Mobilného odberového miesta antigénového testovania“ 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky poskytnutie služieb v nasledujúcej špecifikácii: 

 

1/ Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu 

a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým 

koronavírusom SARS-CoV-2 v obci Hamuliakovo. 

 

2/ Poskytovateľ zabezpečí: 

a) Priestory resp. mobilné vozidlo spôsobilé na vykonanie služby 

b) prítomnosť zdravotníckeho personálu v MOM v dohodnutom čase  

c) prostredníctvom zdravotníckeho personálu v dohodnutom čase odber  vzoriek 

biologického materiálu sterom z nosohltanu, 

d) vyhodnotenie odobratú vzorku prostredníctvom antigénového testu,   

e) informovanie testovanú osobu o výsledku testu formou odovzdania certifikátu alebo 

potvrdenia o vykonaní testu,  

f) nahlásenie miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 

každého pozitívneho výsledku prostredníctvom aplikácie IS COVID, a to najneskôr 

do 3 troch dní, 
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g) nahlásenie objednávateľovi a Národnému centru zdravotníckych informácií 

agregované dáta o výsledkoch testovania za každý deň testovania za predchádzajúci 

vyšetrovací deň najneskôr do 3 dní, 

h) likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb po splnení účelu plnenia predmetu 

tejto zmluvy,  

i) likvidáciu všetkého odpadu, ktorý vznikol pri plnení povinností podľa tejto zmluvy 

v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi v oblasti odpadového 

hospodárstva, 

j) splnenie všetkých povinností, ktoré mu ako poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov, 

k) dodanie osobných ochranných prostriedkov pre všetkých členov jednotlivých 

diagnostických tímov,  (vrátane administratívnych pracovníkov objednávateľa) za 

účelom plnenia povinností podľa tejto zmluvy. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
70.000  Eur 

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH za jeden vykonaný test 

 

7. Realizácia zákazky: 
Od 12.2.2021 podľa individuálnej objednávky s výzvou na plnenie v rozsahu cca. 600 – 2000 

testov týždenne. 

 

8. Spôsob, miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Verejný obstarávateľ žiada ponuky zaslať emailom na adresu info@obechamuliakovo.sk 

alebo poštou na adresu Obecný úrad Hamuliakovo, Dunajská 127/18,900 43 Hamuliakovo 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 11.2.2021 do 16,00 hod 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ludmila Goldbergerová  

Starostka 

 

V Hamuliakove, dňa 2.2.2021 


