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Výzva na predkladanie ponúk  
 

Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS“ 
 

Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre: 

 
Obstarávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117, časti 4.3 Príručky pre realizáciu 
verejného obstarávania zákaziek zadávaných od 18.04.2016, Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra 2014-2020, verzia 1.13. s účinnosťou od 21.decembra 2020. 

 
zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 iné: ............................................................................................................. 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov? ÁNO  NIE  

 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Poštová adresa Žellova 2 

Mesto Bratislava 

PSČ 829 24 

IČO 30 796 482 

Kontaktná osoba Mária Šuleková,  

tel. č.  +421 903711533 

e. mail  maria.sulekova@udzs-sk.sk 

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

http://www.udzs-sk.sk/  

 
2. Názov zákazky: Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS“. 
 
3. Druh zákazky: služby.  
 
4. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie služby  externého projektového manažéra ( poradcu) v počte 
200 človekodni a externého  finančného manažéra (poradcu) v počte 200 človekodni v rámci  
implementácie projektu ePrehliadky UDZS  financovaného z Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra 2014 -2020, prioritná os 7 Informačná spoločnosť. Kód Výzvy: OPII-2019/7/5-DOP. 
Stručný opis / rozsah  predmetu zákazky je uvedený v bode 9 tejto Výzvy. 

 
 
5. Spoločný slovník obstarávania   

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 

Riadenie projektov iných ako stavebné práce 79421000-1 

Služby súvisiace s riadením  79420000-4 

Poradenstvo pri riadení projektov 72224000-1 

 

http://www.udzs-sk.sk/
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6. Predpokladaná hodnota zákazky: 38 400 eur bez DPH. 
 
7. NUTS kód: SK 010 Bratislavský kraj. 
 
8. Miesto a termín poskytnutia služieb:   

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellová 2,   829 24 Bratislava. Predpokladaný termín  
realizácie projektu je v rámci hlavných aktivít 10 mesiacov.  

 
9. Rozsah predmetu zákazky 

V rámci riadenia a implementácie projektu projektový manažér najmä: 
 

a) zadáva úlohy a riadi členov projektového tímu, 

b) kontroluje dodržiavanie ZoNFP, zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou 
Žiadosťou o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“), ZoNFP, platným Systémom finančného 
riadenia a Systémom riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len 
„EŠIF“), platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a právnymi aktmi EÚ, 
usmerneniami a pokynmi poskytovateľa NFP súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ, 

c) vykonáva priebežnú kontrolu súladu realizácie projektu s finančným plánom a všetkými časovými 

harmonogramami týkajúcimi sa implementácie projektu,  

d) zodpovedá za efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a za realizáciu projektu v súlade 
so schváleným časovým harmonogramom realizácie aktivít projektu, zodpovedá za napĺňanie 
merateľných ukazovateľov projektu, 

e) zvoláva stretnutia členov projektového tímu za účelom riadenia jednotlivých aktivít, 

f) predkladá na schválenie riadiacemu výboru návrhy dodatkov k ZoNFP, 

g) predkladá na schválenie riadiacemu výboru Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), 

h) pripravuje podklady pre finančného manažéra (najmä podklady pre spracovanie zmlúv, dohody 
o vykonaní práce, nahlasovanie počtu odpracovaných hodín odborného personálu projektu), 

i) pravidelne zbiera, kontroluje a archivuje pracovné výkazy riadiaceho, administratívneho a 
odborného personálu projektu, 

j) poskytuje podporu verejného obstarávania a administratívneho procesu verejného obstarávania 
v súlade s  aktuálne platnou Príručkou pre realizáciu verejného obstarávania a s požiadavkami 
slovenskej a európskej legislatívy, najmä: 

- so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

- so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/ EÚ z 26.02.2014 o verejnom obstarávaní 
a o zrušení smernice 2004/18/ES, 

- s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.12.2013, ktorým sa 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a 
rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006,, 

- delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3.3.2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom 
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, 

- vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 821/2014 z 28.07.2014, ktorým sa stanovujú pravidlá 
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o 
podrobné pravidlá pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných 
nástrojoch, technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a 
systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov, 
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- vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 964/2014 z 11.09.2014, ktorým sa stanovujú pravidlá 

uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o 
štandardné podmienky pre finančné nástroje, 

- ostatnými objednávateľom ako verejným obstarávateľom definovanými predpismi SR a EÚ, 

k) v spolupráci s projektovým tímom vytvára priebežne monitorovacie správy projektu (ďalej len 

„MS“), vrátane záverečnej monitorovacej správy, zodpovedá za správne evidovanie výsledkov 
projektu a správne vypracovanie MS, vyhotovuje ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné v rámci 
implementácie projektu zasielať SO alebo RO, úzko spolupracuje s finančným manažérom, 

l) vykonáva aktualizácie systému ITMS v súčinnosti s objednávateľom,  

m) vykonáva monitoring projektu pre SO/RO - externá kontrola súladu realizácie  aktivít  a ich 
výstupov so ZoNFP, dodržiavanie časového harmonogramu, 

n) upozorňuje na zistené problémy pri implementácii a navrhuje projektovému tímu riešenia, 

o) sleduje všetky usmernenia RO a upozorňuje na ne projektový tím, zodpovedá za komunikáciu 
s RO a SO v oblasti vzťahov vyplývajúcich zo ZoNFP, 

p) zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie pravidiel publicity v súlade s Manuálom pre informovanie 
a  komunikáciu, 

q) zabezpečuje prípravu obsahových podkladov pre propagačné výstupy (povinnú publicitu projektu 
v súlade s Manuálom pre informovanie a  komunikáciu), zodpovedá za propagáciu projektu a jeho 
realizáciu v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu, 

r) poskytnutie súčinnosť pri vypracovávaní a schvaľovaní Koncepcie rozvoja informačných 
technológií, ak v súvislosti s realizáciou ZoNFP bude vyvolaná potreba jeho zmeny,  

s) kontroluje a poskytuje  podporu pri nastavení interných procesov objednávateľa. 

 
V rámci riadenia a implementácie projektu finančný manažér najmä: 

 

a) zodpovedá za finančné riadenie projektu v súlade s platným Systémom finančného riadenia 

a Systémom riadenia EŠIF, 

b) vypracováva ŽoP vrátane záverečnej ŽoP a odosiela ich do ITMS, zodpovedá za ich spracovanie 

a včasné predkladanie vrátane úplnej podpornej dokumentácie, 

c) vykonáva kontrolu čerpania rozpočtu projektu (finančného plánu), zodpovedá za čerpanie 

rozpočtu v súlade s pokrokom v implementácii projektu a dosahovanými ukazovateľmi podľa 

ZoNFP, 

d) vykonáva evidenciu výdavkov v rámci rozpočtu projektu, 

e) pripravuje priebežné tabuľky čerpania rozpočtu projektu a rozpočtových položiek rozpočtu, 

f) komunikuje s projektovým tímom a s RO a SO, 

g) spracováva finančnú dokumentáciu projektu pre účely ŽoP, vypracováva súhrnné výkazy, 

h) pripravuje finančné podklady pre účely spracovania finančných podkladov v ekonomickom 

systéme objednávateľa a pre účely úhrady z rozpočtu objednávateľa, predkladá objednávateľovi 
podklady pre odpisový plán a evidenciu majetku obstaraného z prostriedkov NFP,  

i) zodpovedá za oprávnenosť výdavkov objednávateľa ako prijímateľa NFP v súlade s platnými 
pravidlami oprávnenosti v zmysle Príručky k oprávnenosti výdavkov, 

j) sleduje platné právne predpisy SR a právne akty EÚ, usmernenia a pokyny RO súvisiace 
s čerpaním fondov EÚ, 

k) vyhotovuje finančné podklady pre Správu o stave projektu, finančné správy a finálnu správu. 
 
Všetky výstupy poradcu budú vypracované podľa formulárov vyžadovaných RO . 
 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 
Projektový manažér – 200 človekodni 
Finančný manažér – 200 človekodni 
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V prípade zákaziek na ktoré sa ustanovenia zákona o VO neuplatňujú, musí byť predmet zákazky 
opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe takých technických požiadaviek, ktoré sa nesmú 
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov 
alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky - takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak 
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz je doplnený slovami 
„alebo ekvivalentný“. 
 
10. Rozdelenie predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky na časti. Záujemca musí predložiť 
ponuku na celý predmet zákazky. 

 
11. Možnosť predloženia variantných riešení 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 
 
12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny 

Uchádzač predkladá ponuku mailom na adresu: maria.sulekova@udzs-sk.sk 
 

11.1  
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere poskytovateľa služby sa predkladajú v štátnom 
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo 
verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v 
pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka 
(neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo  v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť 
predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).  

 
11.2 Spôsob určenia ceny:  
Cena za poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle 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. 
Návrh ceny v cenovej špecifikácii predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača 
potrebné na poskytnutie služby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vrátane všetkých 
nákladov súvisiacich s poskytovaním  služby počas trvania zmluvného vzťahu. 
Poskytovanie  služby bude financované z  prostriedkov Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra 2014-2020, prioritná os 7 Informačná spoločnosť projektu „ePrehliadky ÚDZS“ OPII-
2019/7/5-DOP, zo štátneho rozpočtu  aj z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Ďalšie podmienky sú bližšie špecifikované v návrhu Zmluvy o poskytnutí služieb externého 
manažmentu projektu ePrehliadky ÚDZS ktorý tvorí neodeliteľnú prílohu č. 2  tejto Výzvy. 

 
13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 31.05.2021 do 10:00 h. 
 
14. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.08.2021. 
 
15. Obsah ponuky  

 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať : 
- vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača originál podpísanú  cenovú ponuku podľa 

doporučenej prílohy č. 1 tejto Výzvy, 
- doplnený a osobou oprávnenou konať za uchádzača originál podpísaný Návrh Zmluvy o 

poskytnutí služieb externého manažmentu projektu ePrehliadky UDZS podľa prílohy č. 2 tejto 
Výzvy, 

-  Vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa doporučenej prílohy č.3 tejto 
Výzvy, 

- Čestné vyhlásenie  uchádzača podľa § 49 ods. 5 zákona o vypracovaní ponuky podľa 
doporučenej prílohy č. 4 tejto Výzvy, 

- Čestné vyhlásenie  uchádzača o subdodávateľoch podľa doporučenej prílohy č. 5 tejto Výzvy, 
- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa doporučenej prílohy č. 6 tejto Výzvy, 

mailto:maria.sulekova@udzs-sk.sk
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- Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods.1 písm. f) zákona o skutočnosti, že uchádzač 

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa doporučenej prílohy č. 7 tejto Výzvy, 
- údaje, z ktorých je identifikovateľná a preukázateľná prax  pre služby finančného manažéra  
-     údaje, z ktorých je identifikovateľná a preukázateľná prax  pre služby projektového manažéra.  

 
16. Právne vzťahy vyžadované od skupiny poskytovateľov služby, s ktorou sa uzatvorí zmluva: 

 
Skupina dodávateľov, ktorá sa zúčastní na verejnom obstarávaní, nemusí vytvoriť právne vzťahy do 
lehoty predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť splnomocnenie 
pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v procese verejného obstarávania 
s verejným obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých 
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobami oprávnenými konať v 
danej veci za každého člena skupiny. 

 
17. Podmienky účasti 1 

Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 
profesijného alebo obchodného registra.  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona o VO. 
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o 
VO overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. 
iného relevantného registra. Uchádzač tento doklad nepredkladá. Splnenie podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO uchádzač preukáže Čestným vyhlásením v zmysle doporučenej 
prílohy č. 7. 

 
 18. Technická a odborná spôsobilosť  

 
18.1 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v 
§ 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a 
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej 
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk, 
     18.1.1 
Pre služby finančného manažmentu sa požaduje predložiť:  
údaje, ( napr. zoznam zmlúv, referencia a pod.) z ktorých je identifikovateľná a preukázateľná 
odborná prax finančného manažéra  s riadením projektov rovnakého, alebo podobného ako je 
predmet zákazky (IT projektov). Predložené doklady budú obsahovať dátum začiatku a ukončenia 
aktivít na ktoré sa zmluva ( referencia a pod. viažu). 
     18.1.2 
Pre služby projektového  manažéra sa požaduje predložiť:  
údaje, ( napr. zoznam zmlúv, referencia a pod.) z ktorých je identifikovateľná a preukázateľná 
odborná prax projektového manažéra  s riadením projektov rovnakého, alebo podobného ako je 
predmet zákazky (IT projektov). Predložené doklady budú obsahovať dátum začiatku a ukončenia 
aktivít na ktoré sa zmluva ( referencia a pod. viažu). 
Verejný obstarávateľ prijme ak kumulované služby. 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť údajov poskytnutých uchádzačom. 

 
18.2  
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.  

 
1 Odôvodnenie požiadavky - Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku podľa platnej legislatívy. Uchádzač 
preukáže skutočnosť, že je schopný uskutočniť predmet zákazky. 
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V takomto prípade ak uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi písomnú zmluvu uzavretú s 
osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť 
alebo odbornú spôsobilosť, z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje 
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie 
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač 
môže využiť kapacity inej osoby len ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity 
vyžadujú. 

 
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní podmienky účasti 
podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený.  
 

Odôvodnenie primeranosti požiadavky: Projekt je spolufinancovaný z OPII, kód projektu v ITMS2014+: 
311071Z742, názov projektu: ePrehliadky ÚDZS, prioritná os: 7 Informačná spoločnosť v celkovej 
hodnote vyššej ako 1. milión (v sume: 1 483 714,75 €)  Verejný obstarávateľ musí mať istotu, že 
riadenie projektu bude odbornou skúsenou osobou. 

 
19. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

      Cena v EUR s DPH. 

- Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa a ponúkne 
najnižšiu cenu v EUR s DPH bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač. 

- Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu bez DPH ako konečnú a na skutočnosť, že nie 
je platcom DPH upozorní. 

 
20. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:   
       Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu projektu ePrehliadky ÚDZS. 
 

 
21. Trvanie zmluvy v mesiacoch:   

Uvedené v bode 7 tejto Výzvy. 
        
22. Ďalšie informácie  

- Úspešný uchádzač sa zmluvne zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho 
s predmetom zákazky kedykoľvek a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými 
osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú: Najvyšší kontrolný úrad SR, orgán 
auditu, RO a ich spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. Za strpenie výkonu kontroly a 
poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada, ani 
iné plnenie. V prípade, že Objednávateľovi vznikne škoda v dôsledku nestrpenia kontroly, 
neposkytnutia súčinnosti kontrolným orgánom a nedodania požadovaných podkladov zo strany 
úspešného uchádzača, je úspešný uchádzač povinný túto škodu nahradiť v plnej miere. 

 
- Verejný obstarávateľ pre bližšie určenie predmetu zákazky  dáva do pozornosti ZMLUVU O 
POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071Z742 zo dňa 
20.novembra 2020, Link: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5093485/ -.,mnbv0063 
 
 
- Verejný obstarávateľ zašle uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
       

23. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk- 18.05.2021 
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24. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke – 18.05.2021 
 
 
Dátum a miesto: 17.05.2021  
 
 
 
 

                                              .......................................................                                                                      
Mária Šuleková v.r. 

zodpovedná za verejné obstarávanie  
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Cenová ponuka 
Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb externého manažmentu projektu „ePrehliadky ŮDZS“ 
Príloha č. 3 Vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov 
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie  uchádzača podľa § 49 ods. 5 zákona o vypracovaní ponuky 
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie  uchádzača o subdodávateľoch 
Príloha č. 6 Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods.1 písm. f) zákona o skutočnosti, že uchádzač 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
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Verejný obstarávateľ:  

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sídlo: Žellova 2, 829 24  Bratislava 
Názov predmetu zákazky:  
Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS“ 

Príloha č. 1 
DOPORUČENÝ VZOR: 

 

Cenová ponuka 
 

 
 
 Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: ......................................................................  
 
..................................................................................................................................................... 
 
IČO:  ................................ DIČ:   ..................................... 
 
Tel, Fax, e-mail a adresa internetovej stránky uchádzača:      …………………………………..  
    

 Pozícia  Jednotková 
cena/človekodeň  

Počet človekodní 
celkom  

Cena celkom v 
Eur bez DPH  

Cena celkom v 
Eur s DPH *) 

Externý 
projektový 
manažér  

 200   

Finančný 
manažér  

 200   

Cena spolu v 
Eur:  

x x   

 
*) V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v znení „Nie som platca 
DPH“ 
 
 
 
V ........................................dňa: ........................... 
 
 .................................................... 
 Odtlačok pečiatky a 
                                                                                                            podpis štatutárneho zástupcu 
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Verejný obstarávateľ:  
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sídlo: Žellova 2, 829 24  Bratislava 
Názov predmetu zákazky:  
Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS“ 

Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh - Zmluva o poskytnutí služieb 
externého manažmentu projektu ePrehliadky ÚDZS 
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Verejný obstarávateľ:  

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sídlo: Žellova 2, 829 24  Bratislava 
Názov predmetu zákazky:  
Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS“ 

Príloha č. 3 
DOPORUČENÝ VZOR: 

 
 

(Názov organizácie, adresa, IČO) 

 

 Vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov 
 

Názov zákazky Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS“ 

 
Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko)   
   
..................................................................., 
 
ako osoba podieľajúca sa na vyhotovení a predložení cenovej ponuky k predmetnej zákazke podľa § 
117 ZVO týmto 
 

čestne vyhlasujem, 
 

1. poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom 
každú situáciu, keď osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb 
konajúceho v mene obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu obstarávania alebo môžu 
ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, 
ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti 
v súvislosti s daným postupom VO, 
2. v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z finančných, 
 osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov narušili alebo ohrozili nestranný, 
 transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri 
 poskytovaní príspevku. 
3. podľa mojich vedomostí nemám žiadny konflikt záujmov, pokiaľ ide o subjekty2, ktoré (podali 
žiadosť o účasť na tomto postupe verejného obstarávania/predložili ponuku v rámci tohto verejného 
obstarávania), či už ako jednotlivci alebo členovia konzorcia, alebo ako navrhovaní subdodávatelia3. 
4. ak zistím alebo ak sa počas výberu/podmienok účasti/[úvodného] postupu hodnotenia/plnenia 
alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmu existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim 
rade/komisii a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia 
a všetkých súvisiacich činnostiach. 
5. zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne dôverné 
informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem 
na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi 
mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe 
hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto 

 
2 Či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia 
3 Relevantné len vo fáze VO, v rámci ktorej už boli predložené žiadosti o účasť, resp. ponuky uchádzačov.  
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hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.  

Meno a priezvisko, titul:  

Funkcia:  

Podpis a pečiatka:  

Dátum a miesto:  
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Verejný obstarávateľ:  

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sídlo: Žellova 2, 829 24  Bratislava 
Názov predmetu zákazky:  
Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS“ 

Príloha č. 4 
DOPORUČENÝ VZOR: 

 

 
 

Čestné vyhlásenie podľa § 49 ods. 5 zákona o vypracovaní ponuky  
 
 

A) 
 

 (……………..obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača),  
zastúpený (...................meno a priezvisko osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača), ako 
uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní s názvom: 
„Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS“ 

 
týmto čestne vyhlasujem, že  ponuku som vypracoval sám 
 
alebo: 
 
 B)  
 
(……………..obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača),  
zastúpený (...................meno a priezvisko osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača),  ako 
uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní s názvom: 
„Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS“  

 
týmto čestne vyhlasujem, že ponuku som zadal vypracovať: 
 
Meno a priezvisko: ................................................................................................................... 
 
Obchodné meno alebo názov: ................................................................................................ 
 
Adresa pobytu alebo miesto podnikania:  ................................................................................ 
 
Identifikačné číslo ak bolo pridelené: ..................................................................................... 
 
Dátum: ............................ 
 
      ............................................................ 
     podpis štatutárneho zástupcu uchádzač 
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Verejný obstarávateľ:  

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sídlo: Žellova 2, 829 24  Bratislava 
Názov predmetu zákazky:  
Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS“ 

Príloha č. 5 
DOPORUČENÝ VZOR: 

 
 
 

Čestné vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch 
 

          
 Nehodiace prešktnúť: 
 

- nebudú sa podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.  
- budú sa podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 
 
Obchodné meno uchádzača:  ………………………………………………………………… 
 
IČO: ……………………………………. 
 
 
Zoznam subdodávateľov:  
 

 
Názov a identifikačné údaje 
subdodávateľa: 
 

 
Podiel zákazky v 
%. 

 
Predmet subdodávky: 

   

   

   
 
 
Dátum: ............................ 
 
      ............................................................ 
     podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č. 6 Príručky pre realizáciu verejného obstarávania 

 
Verejný obstarávateľ:  

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sídlo: Žellova 2, 829 24  Bratislava 
Názov predmetu zákazky:  
Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS“ 

Príloha č. 6 
DOPORUČENÝ VZOR: 

 
 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov  
 
 

 
 

Ja, ................................................... ako štatutárny zástupca uchádzača 
........................................................ IČO: ................... týmto dávam verejnému obstarávateľovi 
v postavení  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v zadaní zákazky Externý manažment 
projektu „ePrehliadky ÚDZS“,  súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov. 
 
 
 
 
V …………………............ dňa: ……………… 
 
 
 
 
 

         
 
        podpis 

 
     Titl. meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 
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Verejný obstarávateľ:  
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sídlo: Žellova 2, 829 24  Bratislava 
Názov predmetu zákazky:  
Externý manažment projektu „ePrehliadky ÚDZS 

 

Príloha č. 7 
DOPORUČENÝ VZOR: 

 
 
 

Čestné vyhlásenie 
 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
 
 
Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu: Externý manažment 
projektu „ePrehliadky ÚDZS“, nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní  potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 
 
 
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača:   .......................................... 
 
Názov spoločnosti: ................................................................................................... 
 
Miesto podnikania:  .................................................................................................. 
 
IČO: ........................................................................................................................... 
 
Dátum: ...................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ............................................................................... 
                                                                   pečiatka a  podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
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