
Obec Priepasné  
Priepasné 109, 906 15 Priepasné  

Sp. č. OU Prie 192-90/2021 
 
 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk  
 „TESTOVANIE COVID-19 PRE OBCE „Zachráňme spolu životy v termíne od 30.4. – 28.5.2021/  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie : Obec Priepasné  
Sídlo organizácie:      Priepasné 109, 906 15 Priepasné  
Kategória :   verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b)       
IČO:   00309851 
DIČ:    20210398235  
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :  
Meno a priezvisko:  Peter Czere 
tel.:    0907747667 
e-mail:    peter.czere@priepasne.sk 

 
ec : Výzva na predloženie cenovej ponuky–zaslanie 
 

Obec Priepasné, ako verejný obstarávateľ si Vás dovoľujeme požiadať opredloženie cenovej ponuky 
na predmet zákazky:  

Predloženie ponuky: „TESTOVANIE COVID-19 PRE OBCE „Zachráňme spolu životy v termíne od 30.4. 

– 28.5.2021“  

/ Uvedenú požiadavku Vám predkladáme vsúlade sustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
overejnom obstarávaní vznení neskorších predpisov.Zároveň Vás žiadame opredloženie kópie 
oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky.Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely 
výberového konania. Ponuku je potrebné predložiť elektronicky na mailovú adresu 
podatelna@priepasne.sk do 29.4.2021, do 10:00 hod.  
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma  a súčasne  bude vyzvaný na 
podpísanie zmluvy dňa 29.4.2021 v súlade s predloženou ponukou emailom.     
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania.  
 

Typ zmluvy a predmet zákazky: 
predmet zákazky: Výzva na predloženie cenovej ponuky  „TESTOVANIE COVID-19 PRE 
OBCE „Zachráňme spolu životy v termíne od 30.4. – 28.5.2021“  
druh zákazky :   služba 
   

Podrobný opis  predmetu zákazky : Testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v 
počte cca 180 osôb za  11 testovacích dní v trvaní 3 hodiny/deň  (spolu 30 hod.) ,  v Priepasnom, 

podľa tabuľky nižšie s predpokladaným rozsahom testovania 30 hodín za obdobie od 30.4. – 

28.5.2021“ v závislosti od ROZHODNUTIA VLÁDY SR. Akékoľvek ukončenie testovania alebo 

zmena v systéme testovania podľa rozhodnutia vlády SR bude považované za vyššiu moc pre 

skutočnosti, ktoré budú  od zmluvných strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne 

neovplyvniteľné.  
  

mailto:podatelna@priepasne.sk


Uznesenie 160/2021 Z. z. 
Názov predpisu: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 215 k návrhu na opakované 

predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 

Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 

stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. 

septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. 

z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 

stavu v znení neskorších predpisov 
Dátum účinnosti: 29. 04. 2021 
                        Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/160/vyhlasene_znenie.html 
* 143/2021 Z. z. - 143 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 212z 21. 

apríla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na 

šírenie ochorenia COVID-19 
                          Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/143/20210426 

  

testovaní Deň  Dátum  Čas diagnostiky COVID -19 Počet hodín 

1 Piatok 30.4.2021 
14:00 – 17:00 hod. bezplatné skríningové testovanie 
obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 
„Zachráňme spolu životy“ 3 

2 Nedeľa 2.5.2021 
14:00 – 17:00 hod. bezplatné skríningové testovanie 
obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 
„Zachráňme spolu životy“ 3 

3 Piatok 7.5.2021 
14:00 – 17:00 hod. bezplatné skríningové testovanie 
obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 
„Zachráňme spolu životy“ 3 

4 Nedeľa 9.5.2021 
14:00 – 17:00 hod. bezplatné skríningové testovanie 
obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 
„Zachráňme spolu životy“ 3 

5 Piatok 14.5.2021 
14:00 – 17:00 hod. bezplatné skríningové testovanie 
obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 
„Zachráňme spolu životy“ 3 

6 Nedeľa 16.5.2021 
14:00 – 17:00 hod. bezplatné skríningové testovanie 
obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 
„Zachráňme spolu životy“ 3 

7 Piatok 21.5.2021 
14:00 – 17:00 hod. bezplatné skríningové testovanie 
obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 
„Zachráňme spolu životy“ 3 

8 Nedeľa 23.5.2021 
14:00 – 17:00 hod. bezplatné skríningové testovanie 
obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 
„Zachráňme spolu životy“ 3 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/160/vyhlasene_znenie.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/143/20210426


9 Piatok 28.5.2021 
14:00 – 17:00 hod. bezplatné skríningové testovanie 
obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 
„Zachráňme spolu životy“ 3 

      Spolu 27 
  

  
3.    Predpokladaná max.hodnota zákazky v € bez DPH  :  6481,50, - EUR  
       ( určená, vypočítaná v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní) 

4.     Miesto dodania :  Priepasné 

5.     Trvanie zmluvy do: 28.5.2021 
6.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk :  
       10.1 miesto predkladania ponúk : emailom na : 
podatelna@priepasne.sk                                                              
       10.2 lehota na predkladanie ponúk : pre časovú tieseň sa ponuky prijímajú  v termíne od 
28.4.2021 do 29.4.2021 do 10:00 hod. 
             
  
7.    Obsah ponuky :  
       - Ponuková cena  podľa prílohy podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača (úspešný 
uchádzač doručí originál doručí poštou  pri podpise zmluvy) 
       - Fotokópia dokladu o povolení prevádzkovať zdravotnícke zariadenie -  mobilné odberové 
miesto 

 
 
 

 
       ....................................................... 
         Peter Czere v. r. 
                   Starosta obce 
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