Mesto Zlaté Moravce
1. mája 2, 95333 Zlaté Moravce

Prieskum trhu
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
IČO:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Mesto Zlaté Moravce
1. mája 2, 95333 Zlaté Moravce
00308676
Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Daniel Mikuščák
+421 918600969
mikuscak@visions.cc
http://zlatemoravce.eu/

2. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie služieb.
3. Názov zákazky:

Vypracovanie analýzy a poskytovanie služieb pri zmene právnej formy
mestskej nemocnice, prípadne iný návrh právne možného a dovoleného
spôsobu vykonania takých právnych úkonov a zmien, ktoré budú v
súlade so záujmom a účelom verejného obstarávateľa tak, ako je to
uvedené v Prílohe č. 1
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú služby uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy
5. Miesto dodania predmetu zákazky
Zlaté Moravce, ul.1.Mája č.2
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet:
79111000-5 Právne poradenstvo
79130000-4 Právna dokumentácia a overovanie
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Rozsah požadovaných služieb je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:

Predpokladaný termín dodanie tovarov, stavebných prác resp. ukončenie poskytovaných
služieb: zmluva bude uzavretá na dobu určitú do splnenia predmetu zákazky.
11. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
 Nacenený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto výzvy
 Doklad o oprávnení poskytovať službu
 Referenciu na minimálne jednu obdobnú službu ako je predmet zákazky (t.j.
poradenstvo pri zmene právnej formy nemocnice alebo obdobného subjektu)
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 05.04.2016, čas: do 12:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- elektronicky na uvedený e-mail
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky
kritérium: najnižšia cena bez DPH
14. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nevyhradená.
15. Ďalšie informácie
Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Príloha č. 1:

Predmetom zákazky je vypracovanie právnej analýzy a vypracovanie podkladov za účelom
uskutočnenia zmeny právnej formy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca,DrSc. Zlaté Moravce na inú právnu formu prípadne návrh iného postupu
vykonania takých právnych úkonov a zmien, ktoré budú v súlade so záujmom a účelom
verejného obstarávateľa opísaného nižšie.
Mesto má záujem následne mestskú nemocnicu vhodnou zákonnou formou prenajať
(výsledok najvhodnejšej alternatívy je predmetom analýzy) tretej strane (investorovi).
Budovy, v ktorých mestská nemocnica prevádzkuje svoju činnosti sú vo vlastníctve mesta.
Základné informácie a účtovné závierky sú zverejnené v registri účtovných závierok
Ministerstva
financií
SR:
http://www.registeruz.sk/cruzpublic/domain/accountingentity/show/298500
Minimálne požiadavky na rozsah predmetu zákazky
1. Vypracovať analýzu právnych foriem (nezisková organizácia, s.r.o a akciová
spoločnosť)
s prihliadnutím na vhodnosť zmeny právnej formy príspevkovej organizácie, s
odporúčaním pre poslancov jednej najvhodnejšej právnej formy.
a. V rámci analýzy je potrebné riešiť základné otázky nasledovných okruhov:
b. Porovnanie právnych foriem s dôrazom na nasledovné otázky:
c. Všeobecná charakteristika
d. Spôsob prechodu pohľadávok a záväzkov z príspevkovej organizácie, prechodu
licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prechod zamestnancov
e. Akým spôsobom bude môcť mesto vykonávať kontrolu nad jej činnosťou
f.

Ako dlho trvá jej založenie a vznik a aké dokumenty je potrebné pripraviť zo
strany
mesta a mestského zastupiteľstva k jej založeniu

g. Aké sú nevyhnutné náklady na založenie a vznik novovzniknutého
subjektu( poplatky)
h. Aké sú predpokladané nevyhnutné výdavky spojené s ukončením činnosti
súčasnej príspevkovej organizácie
i.

Odporučenie jednej právnej formy a zdôvodnenie.

2. Vypracovať základné ekonomické porovnanie možností prenájmu, predaja, prevodu
licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo obdobného postupu
nemocnice s cieľom zvoliť čo najefektívnejší spôsob zmeny právnej formy vrátane
analýzy či je vhodné riešiť nemocnicu ako celok alebo len určité časti (laboratóriá a
pod.).

3. Vypracovať právne podklady na zmenu právnej formy mestskej príspevkovej
organizácie na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, podľa odporúčania v
bode 1, zabezpečiť a zrealizovať zmenu právnej formy až po zápis do príslušného
registra.
Príloha č. 2:

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Predmet zákazky:
Vypracovanie analýzy a poskytovanie služieb pre zmenu právnej formy mestskej nemocnice

Verejný obstarávateľ:
Mesto Zlaté Moravce
1. mája 2, 95333 Zlaté Moravce

Položka
Vypracovanie analýzy a
odporúčania
Vypracovanie dokumentov
potrebných na zmenu právnej
formy

Jednotková cena bez DPH

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

Štatutárny zástupca uchádzača:

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Cena celkom bez DPH

