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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.

Všeobecné informácie
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Krajina:
Internetová adresa organizácie (URL):

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Kontaktné miesto:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2,
829 24 Bratislava
Mgr. Hana Šlachtová
+421 908 464 595
+421 255567007
slachtova@tendrex.sk

Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:
2

Žellova 2, 829 24 Bratislava

30 796 482
Slovenská republika (SR)
http://www.udzs-sk.sk/

PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov predmetu zákazky:
Preprava prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho v Bratislavskom kraji
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy prehliadajúcich lekárov z miesta pobytu na miesto
výkonu prehliadky mŕtveho a späť v rámci Bratislavského kraja (okres Bratislava, okres Senec, okres
Malacky, okres Pezinok).
Vozidlo určené na prepravu lekárov vykonávajúcich prehliadku mŕtvych musí spĺňať tieto
požiadavky:
- mať pohon všetkých štyroch kolies,
- byť jednoznačne označené ako vozidlo zdravotnej dopravnej služby,
- mať zvláštne výstražné svetlo modrej farby (maják) podľa § 40 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- mať zabudovaný modul GPS pre sledovanie spotreby a prejazdenej vzdialenosti.
Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatné 4 časti, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku
na ktorúkoľvek z týchto častí, na ľubovoľné dve alebo tri časti alebo aj na všetky časti. Každá časť
verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom na každej z
častí verejného obstarávania môžu byť rozdielni uchádzači.
I. časť: preprava lekárov v rámci okresu Bratislava;
II. časť: preprava lekárov v rámci okresu Senec;
III. časť: preprava lekárov v rámci okresu Pezinok;
IV. časť: preprava lekárov v rámci okresu Malacky.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu
zákazky.
2.3 Nomenklatúra CPV:
Hlavný predmet:
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Hlavný slovník:

60130000-8

Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely

Doplňujúce predmety:
Hlavný slovník:

60100000-9

Služby cestnej dopravy

60000000-8

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Kategória služby: 2
Predpokladaná hodnota – I. časť verejného obstarávania je 47 367,00 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota – II. časť verejného obstarávania je 47 367,00 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota – III. časť verejného obstarávania je 47 367,00 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota – IV. časť verejného obstarávania je 47 367,00 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky (celého verejného obstarávania) je 189 468,00 EUR bez DPH.
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KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatné 4 časti:
I. časť: preprava lekárov v rámci okresu Bratislava;
II. časť: preprava lekárov v rámci okresu Senec;
III. časť: preprava lekárov v rámci okresu Pezinok;
IV. časť: preprava lekárov v rámci okresu Malacky.
3.2 Uchádzač predloží ponuku na ktorúkoľvek z uvedených štyroch častí verejného obstarávania, na
ľubovoľné dve časti alebo aj na všetky časti verejného obstarávania.
3.3 Čiastkové plnenie jednotlivých častí verejného obstarávania nie je verejným obstarávateľom
dovolené a uchádzač musí predložiť ponuku na celú časť verejného obstarávania, na ktorú
predkladá ponuku.
4

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z peňažných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Platby sa budú realizovať
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúr bude do 30 kalendárnych
dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi.
5

ZMLUVA

5.1 Výsledkom tejto podlimitnej zákazky bude uzatvorenie štyroch samostatných zmlúv o doprave
lekárov na vykonávanie prehliadok v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 3 ods. 4 a ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní na každú zo samostatných častí verejného obstarávania.
6

MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

6.1 Miesto alebo miesta dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Územie Bratislavského kraja (okres Bratislava, okres Senec, okres Malacky, okres Pezinok).
6.2 Predmet zákazky bude dodaný:
Predpokladaná dĺžka trvania každej zmluvy je 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
7

VARIANTNÉ RIEŠENIE

7.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
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7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.
8

PLATNOSŤ PONUKY

8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.01.2014.
8.2 Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou. V prípade podania námietok,
verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o tejto skutočnosti a o predpokladanom predĺžení
lehoty viazanosti ponúk.

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie
9

DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

9.1 Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom
poštového alebo obdobného doručenia, doručenia faxom alebo elektronicky.
10 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
10.1 V prípade nejasností, príp. potreby objasnenia požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk, prostredníctvom ktorej bol vyhlásený postup verejného obstarávania, podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, alebo v inej sprievodnej dokumentácie poskytnutej
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov alebo
uchádzačov podľa bodu 9 požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby, a to na základe
písomnej žiadosti doručenej poštou, faxom alebo elektronicky na adresu:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová, Mob: +421 908464595, Fax: +421 255567007, e-mail:
slachtova@tendrex.sk
10.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 10.1 sa bude považovať
požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do 02.10.2013.
10.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a súťažných podkladov alebo v inej sprievodnej
dokumentácii, predloženej zo strany ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 10.1 a 10.2, verejný
obstarávateľ oznámi bezodkladne s prihliadnutím na čas primeraný na vypracovanie odpovede
všetkým zainteresovaným záujemcom, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti
o vysvetlenie.
11 OBHLIADKA MIESTA

DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

11.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
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Časť III.

Príprava ponuky
12

JAZYK PONUKY

12.1 Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku.
12.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do
slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
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OBSAH PONUKY

13.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
13.1.1 Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle časti A.2 Podmienky
účasti uchádzačov.
13.1.2 Návrh zmluvy/zmlúv podľa časti B.3 Návrh zmluvy:
- bez doplnenia návrhu zmluvnej ceny za 1 km jazdy dopravcu (v čl. V. zmluvy). Uvedená
zmluvná cena musí byť v súlade s cenou uvedenou v Prílohe A.1 a/alebo Prílohe A.2 a/alebo
Prílohe A.3 a/alebo Prílohe A.4 Návrh na plnenie kritéria.
- bez doplnenia prílohy č. 1 a prílohy č. 2 zmluvy.
- doplnený uchádzačom o identifikačné údaje uchádzača (na strane 1 zmluvy) a podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, berúc na zreteľ, že:
- prílohu č. 1 zmluvy bude tvoriť návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk podľa bodu
13.1.3 (Príloha A.1, resp. Príloha A.2, resp. Príloha A.3, resp. Príloha A.3 Návrh na plnenie
kritéria týchto súťažných podkladov);
- prílohu č. 2 zmluvy bude tvoriť podrobná špecifikácia poskytnutých služieb podľa bodu
13.1.4.
13.1.3 Návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk (Príloha A.1 a/alebo Príloha A.2 a/alebo
Prílohe A.3 a/alebo Prílohe A.4 Návrh na plnenie kritéria týchto súťažných podkladov)
vyplnený a podpísaný uchádzačom v súlade s časťou A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk
a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov.
13.1.4 Podrobná špecifikácia služieb, ktoré budú v rámci zmluvy poskytnuté, z ktorých bude vyplývať
splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
13.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia a dokumenty podľa bodov 13.1.1 až
13.1.4 týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch, doplnené
tak ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov.
13.3 Verejný obstarávateľ požiada písomne uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov
predložených na preukázanie splnenia podmienok účasti vždy, keď z predložených dokladov
nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti (bod 13.1.1). Verejný
obstarávateľ však nemôže uchádzača vyzvať na zmenu ponuky ani takúto zmenu ponuky prijať.
13.4 Ak súčasťou ponuky nebudú doklady podľa bodov 13.1.1, 13.1.3 a 13.1.4 bude takáto ponuka
vylúčená.
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Uchádzač predloží ponuku v jednom zviazanom originály a jednej zviazanej fotokópii.
Zároveň uchádzač predloží kompletný sken predloženej ponuky na nosiči CD/DVD vo
formáte PDF v jednom súbore, ktorého veľkosť môže byť max. 50 MB.
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NÁKLADY NA PONUKU

14.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
15

ZÁBEZPEKA PONUKY

15.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
16

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

16.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za 1 km jazdy dopravcu v ponuke bude vyjadrená
v eurách (€).
16.2 Navrhovaná zmluvná cena za 1 km jazdy dopravcu musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
16.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
16.3.1 navrhovaná zmluvná cena za 1 km jazdy dopravcu (v súlade s časťou B.1 Opis predmetu
zákazky) bez DPH v EUR,
16.3.2 sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v EUR,
16.3.3 navrhovaná zmluvná cena za 1 km jazdy dopravcu vrátane DPH v EUR.
16.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu za 1 km jazdy dopravcu
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
17 VYHOTOVENIE PONUKY
17.1 Ponuka uchádzača musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný. Návrh na plnenie kritérií môže byť vyplnený ručne - perom.
17.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk
a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne
overené kópie týchto dokladov, pokiaľ v týchto súťažných podkladoch nie je uvedené inak.
17.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač všetky strany ponuky očísloval a ponuku pevne
zviazal. Ponuka by mala obsahovať zoznam vyhlásení a dokumentov predkladaných uchádzačom,
s uvedením čísla strany na ktorom sa položky zoznamu nachádzajú, ako aj celkový počet listov
tvoriaci ponuku podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
17.4 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Súčasťou časti označenej
„Kritériá“ bude dokument podľa bodu 13.1.3 - návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
(Príloha A.1 a/alebo Príloha A.2 a/alebo Prílohe A.3 a/alebo Prílohe A.4 Návrh na plnenie
kritéria týchto súťažných podkladov), súčasťou časti označenej „Ostatné“ budú dokumenty podľa
bodov 13.1.1, 13.1.2, 13.1.4 týchto súťažných podkladov.
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Časť IV.

Predkladanie ponuky
18

PREDLOŽENIE PONUKY

18.1 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie,
sa zadávania tejto zákazky nesmie zúčastniť. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, bude
táto ponuka zo zadávania zákazky vylúčená.
18.2 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač predkladajúci ponuku samostatne
nemôže predložiť zároveň ponuku ako člen skupiny dodávateľov. Verejný obstarávateľ vylúči
uchádzača zo zadávania zákazky, ak je takýto uchádzač súčasne členom skupiny dodávateľov.
18.3 Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila určitú právnu formu do
predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ však bude vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy
(napr. uzavretím zmluvy o združení), ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, pred podpisom
zmluvy. Vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
18.4 V prípade, že je uchádzačom skupina dodávateľov, sú jednotliví členovia takejto skupiny povinní
predložiť v ponuke overené splnomocnenie na jedného oprávneného zástupcu skupiny, ktorý bude
oprávnený konať v mene ostatných členov skupiny v tejto súťaži na zadanie zákazky, ktorá je jej
predmetom, alebo robiť úkony súvisiace so zadávaním tejto zákazky štatutárne orgány každého
z členov skupiny spoločne.
18.5 Skupina dodávateľov by si mala určiť jednu spoločnú korešpondenčnú adresu, obsahujúcu aj emailový a faxový kontakt (ak existuje), prostredníctvom ktorej bude verejný obstarávateľ so
skupinou komunikovať.
18.6 Uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom poštového alebo obdobného doručenia
v mieste a v termíne určenom na predkladanie ponúk podľa bodu 19.
19

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

19.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť osobne alebo prostredníctvom poštového alebo
obdobného doručenia na adresu uvedenú v bode 19.2 a v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 19.3. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštového alebo obdobného
doručenia, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adrese uvedenej v bode 19.2.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom vydá verejný obstarávateľ uchádzačovi potvrdenie o
jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
19.2 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava
na podateľňu v lehote na predkladanie ponúk v čase úradných hodín, t.j. od 8:00 do 15:00 hod.
(v piatok od 8:00 do 14:00 hod.), pričom v posledný deň lehoty na predloženie ponúk musia
uchádzači rešpektovať stanovenú lehotu a hodinu predkladania ponúk.
19.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 10.10.2013, čas: do 10.00 hod.
Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v tomto bode
sa v súlade s § 39 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. vráti uchádzačovi neotvorená.
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19.4 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
19.4.1 adresa uvedená v bode 19.2,
19.4.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), prípadne
všetkých členov skupiny dodávateľov,
19.4.3 označenie „Podlimitná zákazka – neotvárať!“,
19.4.4 označenie heslom súťaže „Preprava prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky
mŕtveho v Bratislavskom kraji - PONUKA“.
19.4.5 okrem označenia v bode 19.4.4 aj označenie heslom tej časti verejného obstarávania, pre ktorú
uchádzač predkladá ponuku, t. j. „I. časť: preprava lekárov v rámci okresu Bratislava“
a/alebo „II. časť: preprava lekárov v rámci okresu Senec“ a/alebo „III. časť: preprava
lekárov v rámci okresu Pezinok“ a/alebo „IV. časť: preprava lekárov v rámci okresu
Malacky“.
19.4.6 ak uchádzač predkladá ponuky na viaceré časti verejného obstarávania, v prípade, že ponuky
predkladá v jednom spoločnom obale, uvedie okrem označenia uvedeného v bode 19.4.4 na
ponukách jednotlivých častí verejného obstarávania aj príslušné označenia uvedené v bode
19.4.5. podľa toho, na ktoré časti verejného obstarávania ponuky predkladá.
20

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

20.1 Ponuku môže uchádzač dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť v lehote na predkladanie
ponúk uvedenej v bode 19.3.
20.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštového alebo obdobného
doručenia na adresu podľa bodu 19.2. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk na
adresu podľa bodu 19.2.
Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk
21

OTVÁRANIE PONÚK

21.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava
Otváranie obalov ponúk a časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 10.10.2013
o 10:15 hod. Otváranie však prebehne neverejne.
21.2 Otváranie ponúk uskutoční komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí
ponuku a časť ponuky označenej ako „Ostatné“. Otváranie časti ponuky „Ostatné“ je neverejné.
Každú otvorenú časť ponuky, označenej ako „Ostatné“, komisia označí poradovým číslom v tom
poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“, komisia
vykoná všetky úkony, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia,
doplnení tejto časti ponuky a vylúčení ponúk uchádzačov.
21.3 Otváranie časti ponúk, označených ako „Kritériá“, vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám,
ktoré neboli vylúčené. Otváranie časti ponúk, označených ako „Kritériá“ prebehne verejne. O
mieste a čase konania otvárania časti ponúk, označených ako „Kritériá“ zašle verejný obstarávateľ
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oznámenie všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk
a ktorých ponuka nebola vylúčená.
21.4 Na otváraní časti ponúk, označených ako „Kritériá“ sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Uchádzač
môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač
(fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, dokladom o oprávnení podnikať a
splnomocnením na zastupovanie.
21.5 Na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ za účasti uchádzačov podľa bodu 21.3 a 21.4
sa všetkým zúčastneným zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých
uchádzačov, ich návrhy na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie
ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako
„Kritériá“, sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí
rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenej ako „Ostatné“, predloženú tým istým
uchádzačom.
21.6 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka
nebola vylúčená bude najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako
„Kritériá“ odoslaná zápisnica z otvárania časti ponúk, označených ako „Kritériá“, s uvedením
zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien, sídiel alebo miest podnikania a ich návrhov
na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.
22

DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

22.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a
odporúčaní sú do prijatia ponuky dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk
a zodpovedné osoby nesmú zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným
osobám.
22.2 Uchádzač môže ponuku alebo niektoré jej časti označiť za dôverné, okrem údajov, ktoré sa
zverejňujú.
22.3 Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Centrálnom registri dokumentov verejného
obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženom skene
ponuky zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a údajov, ktoré považuje za dôverné
(napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. Verejný obstarávateľ v súvislosti so
zverejnením ponúk uchádzačov v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania
nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani za
akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať s určitými
údajmi ako dôvernými.
23

PRESKÚMANIE PONÚK

23.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám
a podmienkam na predmet zákazky uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťažných podkladoch.
23.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk,
prostredníctvom ktorej bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a jeho
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upresneniach a doplneniach a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
23.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 23.1
a 23.2 bude vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením
dôvodu vylúčenia.
24 HODNOTENIE PONÚK
24.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 23.2 a 23.3 a neboli
vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bola táto podlimitná zákazka vyhlásená a spôsobom
určeným v časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných
podkladov.
24.2 V prípade, že splnenie podmienok účasti bolo preukázané čestným vyhlásením, je verejný
obstarávateľ povinný po definitívnom vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade
ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný
obstarávateľ v tomto prípade písomne vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov na
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na
predkladanie ponúk a predloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov,
ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo
uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo
uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupuje verejný obstarávateľ
podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a
nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
Časť VI.

Uzavretie zmluvy
25 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
25.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 24, bude bezodkladne
s prihliadnutím na čas nevyhnutný na vypracovanie zápisnice z vyhodnotenia ponúk zaslaná
informácia o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky.
25.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným
uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre
ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení bude tiež uvedená identifikácia úspešného
uchádzača, informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehota, v ktorej môže byť
podaná žiadosť o nápravu podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
26 UZAVRETIE ZMLUVY
26.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v
rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
26.2 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 16. deň odo
dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebude doručená žiadosť o nápravu,
ak žiadosť o nápravu bude doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané
námietky podľa § 138.
26.3 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1.
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26.4 Ponuku ani jej časti verejný obstarávateľ nepoužije bez súhlasu uchádzača. Za porušenie tejto
povinnosti sa nepovažuje zverejnenie ponuky v zmysle bodu 22.3.
26.5 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na
uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty v zmysle bodu
26.2, ak bol na ich uzavretie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu,
verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť
uzavretá do 30 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ
uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
27 PODMIENKY PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
27.1 Verejný obstarávateľ podlimitnú zákazku zruší, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
vo verejnom obstarávaní, alebo nedostane ani jednu ponuku, alebo ani jedna z predložených
ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní a
uchádzač neuplatní žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
a nepodá námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo jej zrušenie
nariadi Úrad pre verejné obstarávanie SR.
27.2 Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa podlimitná zákazka vyhlásila, verejný obstarávateľ môže
použitý postup zadávania zákazky zrušiť, alebo ak nebolo predložených viac, než dve ponuky.
27.3 V prípade, ak budú všetky hodnotené ponuky presahovať predpokladanú hodnotu predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a podlimitnú
zákazku zruší.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1 PODMIENKY

ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA

PODĽA

§ 26

ZÁKONA

O VEREJNOM

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich
splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií, nie starších ako tri mesiace ku
dňu predkladania ponúk (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní môže byť
predložený ako originál alebo overená kópia staršia ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk).
Uchádzač môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením
overenej kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, resp. predložením výpisu
zo zoznamu podnikateľov. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných
do 30. júna 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
predloží potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydané Úradom pre verejné obstarávanie a
zároveň je nutné, aby predložil aj čestné vyhlásenia podnikateľa (v súlade s § 26 ods. 2 písm. f),
písm. g) zákona o verejnom obstarávaní). Podnikateľ, čo má výpis zo zoznamu podnikateľov vydaný
Úradom pre verejné obstarávanie po 01.07.2013, predkladá len tento výpis (výpis/odpis v podobe
neoriginálu) podľa § 133 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia, predloží každý člen skupiny. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať aj v súlade s § 26 ods. 4
alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
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ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 27 ZÁKONA
OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA

2 PODMIENKY

O VEREJNOM

§ 27 ods. 1
Finančné a ekonomické postavenie možno preukázať spravidla:
a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo
pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov predkladajúcich ponuku do I., II., III. a IV.
časti zákazky je nevyhnutné predložiť nasledovné doklady a splniť nižšie uvedené podmienky:
1. § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrenie banky, že za posledných 36
mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk nebol uchádzač v nepovolenom
debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke. V prípade, ak má uchádzač vedené účty vo
viacerých bankách, predloží toto vyjadrenie od všetkých bánk, v ktorých má vedené účty.
Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých vyjadrenie predkladá,
nemá vedené účty ani žiadne záväzky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto
skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.
1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak
uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy
dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám,
alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní,
požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny
spoločne.

Všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačmi na preukázanie splnenia podmienok účasti
musia byť predložené ako originály, alebo ich úradne overené fotokópie, ak nie je stanovené inak.
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ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 28 ZÁKONA
OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

3 PODMIENKY

O VEREJNOM

§ 28 ods. 1
Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva,
dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z
týchto dokladov (cit. zákona):
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov predkladajúcich ponuku do I., II., III. a IV.
časti zákazky je nevyhnutné predložiť nasledovné doklady a splniť nižšie uvedené podmienky:
1. § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje predložiť
zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za
posledných 36 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk, doplnený o: cenu
zákazky, lehotu poskytnutia zákazky, odberateľa. Ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení uchádzač preukáže potvrdeným dôkazom o plnení, ak
ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna
2013,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Ako služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný
obstarávateľ akceptovať poskytnutie dopravných služieb.
Zoznamom zrealizovaných zákaziek, súčasťou ktorého budú aj referenčné listy alebo
ekvivalentné doklady, musí uchádzač preukázať, že za posledných 36 mesiacov
predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk:
- zrealizoval minimálne 2 zmluvy/zákazky, každá v min. hodnote 10 000 EUR bez DPH
predmetom ktorých bolo poskytnutie dopravných služieb.
Zo zoznamu zrealizovaných zákaziek, súčasťou ktorého budú referenčné listy alebo
ekvivalentné doklady, predloženého uchádzačom, musia vyplývať všetky vyššie uvedené
jednotlivé požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je
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uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s
touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak
uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo dobornú spôsobilosť technickými alebo odbornými
kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka,
uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28
zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne
požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby
uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní,
požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny
spoločne.

Všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačmi na preukázanie splnenia podmienok účasti
musia byť predložené ako originály, alebo ich úradne overené fotokópie, ak nie je stanovené inak.

Verejný obstarávateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava
Predmet zákazky: Preprava prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho v Bratislavskom kraji

A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPOSOB ICH UPLATNENIA
KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK – NAJNIŽŠIA CENA
Kritérium : zmluvná cena za 1 km jazdy dopravcu v EUR s DPH
Konečná celková zmluvná cena za 1 km jazdy dopravcu pre danú časť predmetu verejného
obstarávania v EUR s DPH, ktorou sa rozumie konečná fakturačná zmluvná cena za 1 km jazdy
dopravcu príslušnej časti verejného obstarávania.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, hodnotená bude celková cena za 1 km jazdy dopravcu príslušnej
časti verejného obstarávania.
Ponuky budú vyhodnocované na základe stanovených kritérií a ich uvedenej relatívnej váhy:
cena - váha 100,00; body 100,00
 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci príslušnej časti verejného obstarávania je
najnižšia cena za 1 km jazdy dopravcu v rámci príslušnej časti verejného obstarávania,
vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 16 časti súťažných podkladov A.1.
 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za 1 km jazdy
dopravcu v rámci príslušnej časti verejného obstarávania podľa bodu 16 časti A.1 súťažných
podkladov, vyjadrených v EUR s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov.
Úspešným uchádzačom v rámci príslušnej časti verejného obstarávania sa stane uchádzač
s najnižšou ponukovou cenou za 1 km jazdy dopravcu príslušnej časti verejného obstarávania
v EUR s DPH (v prípade uchádzača, ktorý nie je platca DPH - celkovou cenou za 1 km jazdy
dopravcu príslušnej časti verejného obstarávania).
Každá časť verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne a úspešný uchádzač bude
určený pre každú časť verejného obstarávania zvlášť. Výsledok vyhodnotenia uchádzača
v rámci jednej časti verejného obstarávania nebude mať vplyv na vyhodnotenie uchádzača
v inej časti verejného obstarávania.
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A. 4 ZÁBEZPEKA
Zábezpeka
1.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy prehliadajúcich lekárov z miesta pobytu na miesto
výkonu prehliadky mŕtveho a späť v rámci Bratislavského kraja (okres Bratislava, okres Senec, okres
Malacky, okres Pezinok).
Vozidlo určené na prepravu lekárov vykonávajúcich prehliadku mŕtvych musí spĺňať tieto požiadavky:
- mať pohon všetkých štyroch kolies,
- byť jednoznačne označené ako vozidlo zdravotnej dopravnej služby,
- mať zvláštne výstražné svetlo modrej farby (maják) podľa § 40 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- mať zabudovaný modul GPS pre sledovanie spotreby a prejazdenej vzdialenosti.
Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatné 4 časti, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na
ktorúkoľvek z týchto častí, na ľubovoľné dve alebo tri časti alebo aj na všetky časti. Každá časť
verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom na každej z
častí verejného obstarávania môžu byť rozdielni uchádzači.
I. časť: preprava lekárov v rámci okresu Bratislava;
II. časť: preprava lekárov v rámci okresu Senec;
III. časť: preprava lekárov v rámci okresu Pezinok;
IV. časť: preprava lekárov v rámci okresu Malacky.
Úspešný uchádzač musí zabezpečiť dostupnosť poskytovaných služieb 24/7/365 (celoročnú nepretržitú
prevádzku).
Verejný obstarávateľ bude preplácať len „dopravné“ (cena za 1 km jazdy dopravcu) v rámci okresu
(okres Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky), ktorý bude mať úspešný uchádzač zazmluvnený pre
príslušnú časť zákazky. Zároveň si verejný obstarávateľ počas realizácie zákazky vyhradzuje právo na
vyžiadanie výkazu, príp. na nahliadnutie do GPS systému uchádzača/úspešného uchádzača.
Verejný obstarávateľ žiada uchádzača, aby v rámci svojej ponuky na príslušnú časť zákazky predložil
menný zoznam spolupracujúcich prehliadajúcich lekárov spolu s ich osvedčeniami a povereniami na
výkon prehliadok mŕtvych vydaný ÚDZS. Pre každú časť zákazky (okres Bratislava, Senec, Pezinok,
Malacky) musí predložiť menný zoznam min. 5 spolupracujúcich prehliadajúcich lekárov. Samotné
vyplácanie lekárov za zrealizované prehliadky mŕtvych bude zabezpečené priamo verejným
obstarávateľom v súlade s pracovným postupom č. 5/4/2005 k jednotnému postupu zabezpečenia úhrad
za výkon poskytovania odborných služieb – vykonávanie prehliadok mŕtvych.
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
1

URČENIE CENY

1.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnom znení ako ceny maximálne
s možnosťou ich úpravy podľa bodu 1.5 tejto časti. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená
v eurách (€).
1.2 Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu za 1 km jazdy dopravcu uvedie
v zložení:
1.2.1 navrhovaná zmluvná cena za 1 km jazdy dopravcu (časť B.1 Opis predmetu zákazky) bez DPH v
EUR,
1.2.2 sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v EUR,
1.2.3 navrhovaná zmluvná cena za 1 km jazdy dopravcu vrátane DPH v EUR.
1.3 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu za 1 km jazdy dopravcu
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
1.4 DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v čase fakturácie.
1.5 Do ceny za poskytnutie predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť len
zmenu sadzby DPH, cla a iné administratívne opatrenia štátu.
1.6 Zmluvná cena za 1 km jazdy dopravcu, uvedená v ponuke uchádzača, musí platiť počas celého
obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.
1.7 Do ceny za poskytnutie predmetu zákazky je možné započítať iba ekonomicky oprávnené náklady
za poskytnutie predmetu zákazky a primeraný zisk uchádzača podľa § 2 a 3 zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.
1.8 Cena za poskytnutie predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača potrebné k
poskytnutiu predmetu zákazky podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
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B.3 NÁVRH ZMLUVY
Zmluva č. .................
o doprave lekárov na vykonávanie prehliadok
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zriadený:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava
MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA, predsedníčka
30 796 482
2021904456
nie je platcom DPH
Štátna pokladnica
7000198055/8180
zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Názov:
.............................................
Sídlo:
.............................................
Zastúpený:
.............................................
IČO:
.............................................
DIČ:
.............................................
IČ DPH:
.............................................
Bankové spojenie: .............................................
Číslo účtu:
.............................................
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ...................
Oddiel:
.............................................
Vložka číslo:
.............................................
(ďalej len „dopravca“)
(spolu ďalej len „zmluvné strany“)
Zmluvné strany uzatvárajú podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvu o doprave lekárov na
vykonávanie prehliadok mŕtvych (ďalej len „zmluva“) za týchto vzájomne dohodnutých podmienok:
Preambula
Dopravca je úspešným uchádzačom vybraným objednávateľom v súlade so zákonom č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo
verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky č. ..../2013 s názvom zákazky: „Preprava prehliadajúcich
lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho v Bratislavskom kraji“, .... časť verejného obstarávania:
preprava lekárov v rámci okresu ................. (ďalej len „Verejné obstarávanie“).
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Článok I
Účel zmluvy
Účelom zmluvy je zabezpečiť dopravu lekára na vykonávanie prehliadky mŕtveho tela lekárom
povereným objednávateľom (ďalej len „prehliadajúci lekár“, alebo len „lekár“) na základe ustanovenia
§ 42 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie dopravy prehliadajúceho lekára na vykonanie
prehliadky mŕtveho tela z pracoviska alebo bydliska lekára na miesto prehliadky mŕtveho tela a späť
v súlade so špecifikáciou poskytovaných služieb, ktorá je Prílohou č. 2 tejto zmluvy.
Článok III
Práva a povinnosti objednávateľa
1.

2.

3.
4.

V mene objednávateľa objednáva dopravu lekára na vykonanie prehliadky mŕtveho tela
prehliadajúci lekár. Doprava sa uskutočňuje na základe písomnej objednávky, ktorou je tlačivo
„Príkaz na dopravu osoby zo zdravotných dôvodov“ (ďalej len „príkaz“), s vypísaním odôvodnenia
dopravy lekára, ktorou je prehliadka mŕtveho. Objednávku vyplní, podpíše a potvrdí odtlačkom
pečiatky prehliadajúci lekár.
Objednávka, ktorou je príkaz, ako účtovný doklad, musí byť vyplnená podľa predtlače vo všetkých
údajoch, s uvedením mena mŕtvej osoby, mena prehliadajúceho lekára a dátumu vykonanej
dopravy.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu podľa čl. V bod 1 za dopravu vykonanú v rámci okresu
................., ktorý má dopravca zazmluvnený.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie výkazu, príp. na nahliadnutie do GPS systému
dopravcu za účelom vykonania kontroly vykázaných kilometrov.
Článok IV
Práva a povinnosti dopravcu

1.
2.

3.

Dopravca je povinný vykonávať dopravu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zodpovedá
za to, že predmet zmluvy bol vykonaný riadne a včas podľa pokynu prehliadajúceho lekára.
Dopravca za zaväzuje vykonávať dopravu len dopravnými prostriedkami, ktoré spĺňajú podmienky
podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.3. Dopravca a jeho zamestnanci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o
všetkých skutočnostiach, údajoch a informáciách, týkajúcich sa objednávateľa, o ktorých sa
dozvedeli v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, zaväzujú sa pri práci s osobnými údajmi
dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a zaväzujú sa, že nepoužijú
informácie získané pri plnení tejto zmluvy pre iný účel, než bol objednávateľom objednaný, a to aj
po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Dopravca na požiadanie objednávateľa preukáže, že
zabezpečil zachovávanie mlčanlivosti, dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov a zákaz
použitia informácií. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto bode dopravca zodpovedá
za škodu, ktorá tým objednávateľovi vznikne.
Dopravca je povinný určiť kontaktnú osobu a číslo telefónu na prijímanie objednávok od
prehliadajúcich lekárov.
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4.

5.

6.

Dopravca je povinný v objednávke objednávateľa, ktorou je tlačivo „Príkaz na dopravu osoby zo
zdravotných dôvodov“ vyplniť druhú stranu tlačiva podľa predtlače, najmä uviesť meno vodiča
a evidenčné číslo motorového vozidla.6. Dopravca má právo na úhradu predmetu zmluvy
uvedeného v čl. II tejto zmluvy v cene a za podmienok uvedených v čl. V tejto zmluvy.
Dopravca je povinný zabezpečiť dostupnosť poskytovaných služieb v rozsahu 24/7/365 (t.j.
celoročnú nepretržitú prevádzku), a to do ktorejkoľvek časti okresu, v ktorom dopravca vykonáva
dopravu prehliadajúcich lekárov podľa tejto zmluvy.
V prípade porušenia tohto článku zmluvy zo strany dopravcu je objednávateľ oprávnený požadovať
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 EUR za každé porušenie tejto zmluvy.
Článok V
Cena a platobné podmienky

1.

2.
3.

4.

Cena za 1 km jazdy dopravcu v rámci okresu ................. je stanovená vo výške ................. EUR
vrátane DPH a zahŕňa všetky náklady súvisiace s vykonaním predmetu zmluvy uvedeného v čl. II.
tejto zmluvy a v súlade s Prílohou č. 2 tejto zmluvy. Cena uvedená v tomto bode je konečná
a nemenná. Do ceny uvedenej v tomto bode zmluvy bude možné počas platnosti zmluvy
premietnuť len zmenu sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu.
Celková cena za poskytnutie služieb špecifikovaných v Prílohe č. 2 počas platnosti a účinnosti tejto
zmluvy nesmie prekročiť sumu 47 367,00 EUR bez DPH.
Dopravca za objednanú a vykonanú dopravu vystaví faktúru najneskôr do 14 dní po skončení
príslušného mesiaca, ktorej prílohou je kópia vystavených objednávok a súhrnný zúčtovací doklad.
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade omeškania
objednávateľa s úhradou riadne vystavenej a doručenej faktúry je objednávateľ povinný uhradiť
dopravcovi úroky z omeškania v sadzbe stanovenej príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a nariadenia vlády.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju dopravcovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
Článok VI
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení
v Centrálnom registri zmlúv.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania sumy
uvedenej v čl. V bod 2. tejto zmluvy podľa toho, čo nastane skôr.
Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.
Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov,
podpísaných zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom dopravca obdrží dve vyhotovenia
a objednávateľ obdrží tri vyhotovenia.
Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), zmluvné strany súhlasia s
tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace s ňou budú zverejnené takým spôsobom, ktoré ukladá
zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Za tým účelom dopravca udeľuje objednávateľovi
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7.
8.

súhlas na vykonanie potrebných právnych úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených
dokumentov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí:
Príloha č. 1: Cenová kalkulácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2: Špecifikácia poskytovaných služieb

V ..............................., dňa ................
Za dopravcu:

...........................................
.............................................
konateľ spoločnosti

V Bratislave, dňa ......................
Za objednávateľa:

....................................................
MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA
predsedníčka
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Príloha č. 1 zmluvy
Prílohu č. 1 zmluvy bude tvoriť cenová kalkulácia predmetu zmluvy v súlade s bodom 13.1.3 (Príloha
A.1 a/alebo Príloha A.2 a/alebo Prílohe A.3 a/alebo Prílohe A.4 Návrh na plnenie kritéria) týchto
súťažných podkladov.
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Príloha č. 2 zmluvy
Prílohou č. 2 zmluvy budú tvoriť špecifikácia poskytovaných služieb v súlade s bodom 13.1.4 týchto
súťažných podkladov.
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Príloha A.
Príloha A.1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – 1. ČASŤ VO
Názov predmetu zákazky:
Preprava prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho v Bratislavskom kraji
1. časť verejného obstarávania - preprava lekárov v rámci okresu Bratislava

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Názov položky

Cena bez DPH

Sadzba
DPH

Výška
DPH

Cena s DPH

Cena za 1 km jazdy dopravcu
v EUR s DPH v rámci okresu
Bratislava

V .................. dňa ...........

...........................................
podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača
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Príloha A.2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – 2. ČASŤ VO
Názov predmetu zákazky:
Preprava prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho v Bratislavskom kraji
2. časť verejného obstarávania - preprava lekárov v rámci okresu Senec

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Názov položky

Cena bez DPH

Sadzba
DPH

Výška
DPH

Cena s DPH

Cena za 1 km jazdy dopravcu
v EUR s DPH v rámci okresu
Senec

V .................. dňa ...........

...........................................
podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača
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Príloha A.3

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – 3. ČASŤ VO
Názov predmetu zákazky:
Preprava prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho v Bratislavskom kraji
3. časť verejného obstarávania - preprava lekárov v rámci okresu Pezinok

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Názov položky

Cena bez DPH

Sadzba
DPH

Výška
DPH

Cena s DPH

Cena za 1 km jazdy dopravcu
v EUR s DPH v rámci okresu
Pezinok

V .................. dňa ...........

...........................................
podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača
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Príloha A.4

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – 4. ČASŤ VO
Názov predmetu zákazky:
Preprava prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho v Bratislavskom kraji
4. časť verejného obstarávania - preprava lekárov v rámci okresu Malacky

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Názov položky

Cena bez DPH

Sadzba
DPH

Výška
DPH

Cena s DPH

Cena za 1 km jazdy dopravcu
v EUR s DPH v rámci okresu
Malacky

V .................. dňa ...........

...........................................
podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

