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Váš list číslo / zo dňa 
   

Naša značka 
/2012/971 

Vybavuje 
Ing. Ivana Vargová 

Dátum 
15.6.2012 

                                                           /2012 
                        
 
Vec 
Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu. 

 
V súlade s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyzývam Vás na predloženie ponuky, v rámci 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou. 
 
Názov predmetu zákazky: 
Preprava zosnulých z miesta úmrtia na pitvu v spádovom území Zvolen. 
 
Opis predmetu zákazky: 
Preprava zosnulých z miesta úmrtia na pitvu nariadenú lekárom Úradu pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou alebo lekárom povereným Úradom pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou. Telo zosnulého bude prevezené z miesta úmrtia na príslušné SLaPA  
pracovisko Banská Bystrica, nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica,  kde bude 
vykonaná pitva a späť na miesto úmrtia alebo na miesto pohrebu do vzdialenosti rovnakej alebo 
kratšej ako na miesto úmrtia v regióne, v ktorom prevádzkovateľ vykonáva prepravy mŕtvych.  
 
Preprava zosnulých bude poskytovaná  v spádovom území Zvolen podľa prílohy č. 1. 
Prílohu č. 2 tvorí rajonizácia pre vykonávanie pitiev na SLaPA pracovisku Banská Bystrica. 
Prílohu č. 3 tvorí tabuľka, ktorú uchádzač zašle vyplnenú na ÚDZS. 
 
Lehota na poskytovanie služby: 
Do vyhlásenia novej verejnej súťaže na prevozy mŕtvych tiel týkajúcej sa všetkých SLaPA 
pracovísk na území Slovenskej republiky. Zákazka je limitovaná finančným objemom určeným 
pre použitie vyhláseného postupu verejného obstarávania t. j. do 9 999,- € bez DPH. 
 
Platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úhrada bude 
vykonaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Úspešný 
uchádzač vystaví konečnú faktúru za uskutočnené plnenie. 
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Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry stanovené v § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o 
DPH v platnom znení.  
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. V prípade, 
ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti 
a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Termín 
splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 
 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou               
Sídlo organizácie:  Žellova 2, 829 24 Bratislava   
IČO:    30 796 482  
URL:    www.udzs-sk.sk 
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami: Ing. Ivana Vargová 
Tel.:   +421 02 208 56 107 
fax:    +421 02 208 56 507 
e-mail:                  ivana.vargova@udzs-sk.sk 
URL:     www.udzs-sk.sk 
 
 
Požadované doklady, ktoré musia byť súčasťou ponuky: 
Osobné postavenie uchádzača 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje osobné 
postavenie: 
1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať, oprávňujúci uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu: 
1.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – 

podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), 
1.2 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – 

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 
      1.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr.: doklad o 

zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 
 
 
Technická alebo odborná spôsobilosť: 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje technickú 
alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky: 

3.1 
§ 28 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z.   
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. 
z. a príslušného bodu výzvy na predkladanie ponúk: 
Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby, 
z ktorého bude zrejmé a jednoznačne dokázateľné, že uchádzač zabezpečí poskytnutie služby tak 
po odbornej, kvalitatívnej ako aj časovej stránke. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač bol 
vlastníkom motorového vozidla/diel, pričom ľudské pozostatky sa môžu prepravovať po 
pozemných komunikáciách len vo vozidlách, ktoré sú na tento účel schválené platnou Vyhláškou 
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky o podmienkach premávky 
vozidiel na pozemných komunikáciách. Vozidlo musí mať vo svojom osvedčení vyznačené, že sa 
používa na prevoz ľudských pozostatkov resp. ostatkov 
 
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: 
Cena za jeden prevoz zosnulého na pitvu v rámci príslušného okresu v €, ktorou sa 
rozumie cena za jeden prevoz zosnulého na pitvu v rámci príslušného okresu počas zmluvného 
trvania poskytovania služby, celkom vrátane všetkých prevádzkových nákladov spojených 
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s poskytovaním služby a ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku 
dňu zaslania výzvy na predkladanie ponúk. 
 
Spôsob hodnotenia kritéria: 
Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu za jeden prevoz zosnulého na pitvu v rámci 
príslušného okresu v €. 
 
Miesto predkladania ponúk: 

Ponuky  je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa osobne alebo poštou: 
Pri osobnom doručení ponuku doručte na adresu: 
Názov:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo:  829 24 Bratislava  
Ulica:  Žellova 2 
Podateľňa   
Pracovný čas: 08.00 – 14.00 hod.( pondelok – piatok) 

Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu: 
Názov:   Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo:  829 24 Bratislava  
Ulica:  Žellova 2 

 
Označenie  ponuky 
Obálku označte textom „neotvárať – prieskum trhu – preprava zosnulých – Zvolen 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 
Dátum: 2.7. 2012  Čas: do 12.00 hod. 
 
Uzatvorenie zmluvy: 

S uchádzačom, ktorý splní podmienky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne 
verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenu za jeden prevoz zosnulého na pitvu v rámci príslušného 
okresu v €, verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o preprave zosnulých. Uvedené platí ak 
nenastanú okolnosti na strane verejného obstarávateľa, ktoré by viedli k neakceptovaniu 
výsledkov prieskumu trhu. 
 
Ďalšie informácie obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku za doručenú aj v prípade, ak 
ju uchádzač v lehote do piatich dní od oznámenia prepravcu o uložení zásielky neprevezme. 

 
 
 S pozdravom 
 
 
 MUDr. Ján Gajdoš 
 predseda 
 
 
 
 
 

Vyhotovila: Ivana Vargová  
Za správnosť zodpovedá: JUDr. Lucia Pastiriková  

 
    
 


