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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka s nízkou hodnotou v zmysle finančného limitu podľa prílohy č. 1 Sociálne služby a iné 

osobitné služby - Zdravotnícke služby a Podnikové zdravotné služby v súlade s § 117  
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov  

(ďalej len „zákon“) s názvom predmetu: 
 

 

Pracovná zdravotná služba 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Zastúpený: Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka úradu 

Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 

Kontaktná osoba za úrad: Marianna Šuleková 

E-mail: marianna.sulekova@udzs-sk.sk   

Tel.: 02/208 56 236 

 

1. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytovať pracovnú zdravotnú službu v rozsahu odborných 
činností:  
a) dohľad nad pracovnými podmienkami,  
b) poradenská činnosť,  
c) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych  
    preventívnych prehliadok vo vzťahu k vykonávanej práci,  
d) vzdelávanie vybraných zamestnancov na prvú pomoc podľa osobitných predpisov.  
 
1. Dohľad nad pracovnými podmienkami (v rámci mesačného paušálu) obsahuje vo 

všeobecnosti súbor odborných činností, ktoré tvorí najmä:  
a) vykonanie vstupného hodnotenia systému pracovnej zdravotnej služby 

objednávateľa (ďalej len „vstupný audit“), pričom na základe skutočností zistených 
pri vstupnom audite je poskytovateľ povinný v súlade s aktuálne platnou právnou 
úpravou aktualizovať systém pracovnej zdravotnej služby objednávateľa a 
vypracovať, resp. aktualizovať:  

i. prevádzkový poriadok, 
ii. posudok o riziku pre prácu s biologickým faktorom, chemický 

a karcinogénnym a mutagénnym faktorom (ďalej len „posudok o riziku“),   
iii. kategorizáciu pracovných činností z hľadiska zaradenia pracovných 

činností do jednotlivých kategórií z hľadiska pracovných rizík (požaduje sa 
vypracovať kategorizáciu aj pre dočasne pridelených zamestnancov 
pracujúcich na pracoviskách objednávateľa) (ďalej len „kategorizácia 
prác“),  

iv. traumatologický plán, 
v. usmernenie pre narábanie a prácu s bremenami (fyzický faktor), 
vi. inú dokumentáciu v prípade potreby, ktorá vyplynula zo vstupného auditu,  

b) identifikácia a posudzovanie zdravotných rizík z expozície chemických, 
fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia 
a identifikácia zisťovania nebezpečenstiev,  

c) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície 
identifikovaných zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia,  

d) sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a 
pracovného prostredia z hľadiska intenzity, trvania a frekvencie pôsobenia týchto 
faktorov na zamestnancov a ich možných kombinovaných účinkov na zdravie,  

e) periodické posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a 
pracovného prostredia na pracovisku v intervale raz za 12 mesiacov na 
pracoviskách objednávateľa, na ktorých vykonávajú zamestnanci prácu zaradenú 
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do 3. alebo 4. kategórie a raz za 24 mesiacov na pracoviskách objednávateľa, na 
ktorých vykonávajú zamestnanci prácu zaradenú do 2. kategórie s následným 
vypracovaním: 

i. písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného 
rizika pre všetky profesie a všetky pracoviská objednávateľa za 
predpokladu zistenia zmien pracovných podmienok, ktoré by mohli mať 
vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska 
zdravotného rizika alebo  

ii. písomného záznamu o posúdení rizika za predpokladu nezistenia zmien 
pracovných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na mieru zdravotného 
rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, 

f) aktualizácia posudku o riziku na základe výsledku posúdenia zdravotného rizika 
s kategorizáciou prác, ak sa preukáže zmena pracovných podmienok,  

g) vypracovanie návrhu opatrení na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika 
pre objednávateľa s upozornením na prácu so zvýšenou mierou zdravotného 
rizika,  

h) vypracovanie návrhu na zmenu alebo vyradenie prác z 3.kategórie alebo 4. 
kategórie prác,  

i) spolupráca s objednávateľom pri každoročnom vypracovaní informácie 
o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich 
zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú 
prácu zaradenú do 3. alebo 4. kategórie vrátane počtu zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov vo 
vzťahu k práci (k 31.decembru),  

j) spolupráca s objednávateľom pri poskytovaní súčinnosti príslušnému 
kontrolnému orgánu pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce 
posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie 
chorobou z povolania. 
 

2. Poradenská činnosť spolu s navrhovaním opatrení z hľadiska ochrany zdravia 
zamestnancov (v rámci mesačného paušálu):  

 

Poradenstvo so zameraním najmä na:  
a) znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a 

pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na 
úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi, 

b) ochrany zdravia pred nepriaznivých vplyvom faktorom práce a pracovného 
prostredia alebo technológiami a látkami, ktoré sa používajú pri práci alebo 
plánujú používať a ktoré môžu ohroziť zdravie, 

c) stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, najmä 
dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, 
osvetlenie z hľadiska vhodnosti na vykonávané pracovné činnosti a používané 
technológie alebo plánované technológie, 

d) zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku, 
e) zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú 

priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, pranie a sušenie pracovných 
odevov, ohrievanie a oddychové miestnosti, 

f) stravovanie zamestnancov, 
g) ochrana pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou, 
h) poskytovanie poradenstva zamestnávateľovi i zamestnancom, najmä pri 

plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a 
pracovných miest z hľadiska ochrany zdravia, ochrane a kladnom ovplyvňovaní 
zdravia, pri hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov 
individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany, 

i) pri vypracúvaní a spolupráci na realizovaní programov ochrany a podpory zdravia 
zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní 
nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, na opatreniach 
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pracovnej rehabilitácie, na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z 
povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík, 

j) školenie a odborný výcvik zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, 
k) spoluprácu pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a 

kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a 
ergonómii. 
 

 Účasť poskytovateľa na:  
a) zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a 

technológií z hľadiska ochrany zdravia,  
b) činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu, 
c) zabezpečovaní rekondičného pobytu,  
d) rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s 

prácou,  
e) organizovaní prvej pomoci pri ohrození života alebo zdravia zamestnancov,  
f) organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej 

pomoci alebo vzdelávaní vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci 
podľa zákona č. 124/2006 Z. z., 

g) vypracúvaní a vykonávaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov 
vrátane štúdií o vplyve práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia na 
zdravie zamestnancov, 

h) na hodnotení pracovného prostredia a pracovných podmienok objednávateľa. 
 

Spolupráca s objednávateľom pri:  
a) poskytovaní informácii zamestnancom týkajúcich sa služieb, ktoré sú predmetom 

zmluvy,  
b) vzdelávaní a výchove zamestnancov v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania 

zdravia, hygieny fyziológie, psychológie práce a ergonómie. 
 

3. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na výkon práce vykonáva 
poskytovateľ nasledovným spôsobom:  
 

A.  V rámci mesačného paušálu:  
a) sledovaním a hodnotením zdravotného rizika z expozície faktorom práce a 

pracovného prostredia (ďalej len „RF“), 
b) sledovaním a hodnotením zdravotného stavu zamestnancov a ich zdravotnej 

spôsobilosti na prácu, 
c) určovaním rozsahu LPP vo vzťahu k práci na posúdenie zdravotnej spôsobilosti 

zamestnancov, objednávanie na LPP, spracovanie ročného prehľadu 
realizovaných LPP 
 

B. Na základe objednávky:  
a)  vykonaním LPP vo vzťahu k práci u zamestnanca:  

i. ktorý vykonáva prácu zaradenú do 3. kategórie alebo 4. kategórie, 
ii. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom 

istom pracovisku, 
iii. ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis, 
iv. ktorý vykonáva prácu zaradenú do 2. kategórie, 3. kategórie alebo 4. 

kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo 
zdravotných dôvodov, 

b) vydávaním lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu, 
pričom intervaly a podmienky výkonu LPP a vydávania lekárskych posudkov 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu vyplývajú z príslušnej právnej úpravy. 
 

LPP vo vzťahu k práci u zamestnanca a uchádzača o zamestnanie, ktorí 
vykonávajú prácu zaradenú do 3. alebo 4. kategórie sa vykonávajú: 

a) pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného 
vzťahu alebo začatím výkonu práce, 

b) v súvislosti s výkonom práce, 
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c) pred každou zmenou pracovného zaradenia, 
d) pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu zo 

zdravotných dôvodov, 
e) po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak 

o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu 
s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie. 
 

LPP vo vzťahu k práci u zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do 2. 
kategórie, 3. kategórie alebo 4. kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť 
mesiacov zo zdravotných dôvodov sa vykonávajú, aby sa zistili podozrenia na zmeny 
zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili kontraindikácie 
na vykonávanie práce a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu zdravia 
zamestnanca alebo opodstatnenosť jeho preradenia na inú prácu a poskytnutie 
pracovnej rehabilitácie. 
 

LPP môže pozostávať zo: 
a) základnej LPP vo vzťahu k práci: základné pracovno-lekárske fyzikálne vyšetrenie 

s dôrazom na posúdenie stavu a funkcie orgánov a systémov, ktoré môžu byť 
nepriaznivo ovplyvnené danou prácou alebo pracovnými podmienkami vrátane 
jednotlivých faktorov (ďalej len „základná LPP“).  

b) mimoriadne LPP vo vzťahu k práci, pričom rozsah tejto prehliadky navrhuje 
poskytovateľ individuálne voči konkrétnemu zamestnancovi. Je to prehliadka na 
posúdenie napr. zmeny pracovnej spôsobilosti zamestnanca (dlhodobá 
práceneschopnosť a pod.) alebo konkrétny zdravotný výkon, ktorý je potrebné 
vykonať nad rámec základnej LPP (ďalej len „mimoriadna LPP“).  

c) zabezpečenie ďalších odborných vyšetrení a služieb vo vzťahu k práci napr. 
audiometrické vyšetrenie, pneumologické vyšetrenie, otorinolaryngologické 
vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie, očkovanie a iné (ďalej len „iné vyšetrenie“). 

 
4.  Školenie prvej pomoci na bude realizované na základe objednávky a zahŕňa 

školenie zamestnancov objednávateľa na poskytovanie prvej pomoci podľa § 8 ods. 
1 písm. a) bod 3 zákona č. 124/2006 Z. z.  

Súčasťou poskytovaných služieb je aj udelenie súhlasu poskytovateľa ako autora 
objednávateľovi ako nadobúdateľovi na použitie diela, ktoré je predmetom autorského 
práva (licencia). 

Špecifikácia počtu zamestnancov objednávateľa, kategórie, faktory a jednotlivé 
pracoviská sú uvedené v Prílohe č. 1. 

2.  Požiadavky verejného obstarávateľa: 
Uchádzač predloží súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 6. 
Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v návrhu Zmluvy o poskytovaní 
pracovnej zdravotnej služby. 

3. Miesto poskytovania služieb: 
Miestom poskytovania služieb je sídlo objednávateľa, jeho organizačných jednotiek - 
súdnolekárske a patologicko-anatomické pracoviská a pobočky, ktoré sú špecifikované 
v Prílohe č. 1. 

4. Lehota poskytovania služieb: 
48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania celkovej 
ceny, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
57 123,31 EUR bez DPH. 

6. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie: 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
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7. Hlavný kód CPV:  
85100000 - 0  Zdravotnícke služby 
85147000 - 1  Podnikové zdravotné služby 
60000000 - 8  Dopravné služby (bez prepravy odpadu). 

8. Druh zákazky: 
Služby 

9. Typ zmluvy ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby.  
Návrh zmluvy verejný obstarávateľ predkladá v samostatnej Prílohe č. 2.   

10. Komunikácia: 
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne,  
prostredníctvom e-mailu. Verejný obstarávateľ určuje adresu na e-mailovú komunikáciu: 
marianna.sulekova@udzs-sk.sk. 

11. Spôsob určenia ceny: 
Cena za poskytnutie služieb 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. 
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s poskytovaním 
služieb. 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu 
uvedie v zložení: 
- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH, 
- hodnota DPH za celý predmet zákazky v EUR, 
- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 
Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som platiteľ 
DPH“). 
Uchádzač ďalej vyplní Prílohu č. 3 Cenník služieb poskytovateľa. 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.  

13. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka ponúk sa nepožaduje. 
Elektronická aukcia sa nepoužije.  

14. Financovanie predmetu zákazky:  
Vlastné zdroje. 

15. Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: Uchádzač musí disponovať oprávnením poskytovať predmetné 
služby (napr. podľa výpisu obchodného registra, živnostenského registra a pod.) Verejný 
obstarávateľ si túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz.  
Ďalej uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona. Na 
preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač doloží 
Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta 
podnikania, alebo obvyklého pobytu. 

16. Obsah ponuky: 
- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,  
  IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s   
  uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá. 
- Uchádzač ocení Prílohu č. 3 Cenník služieb poskytovateľa. 
- Podpísaný návrh Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby podľa Prílohy č. 2.  
- Uchádzač ocení a predloží Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 4. 
- Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa  
   Prílohy č. 5. 
- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 6. 
- Vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 7. 
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17. Miesto predloženia/ doručenia ponuky:  
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, alebo 
e-mail: marianna.sulekova@udzs-sk.sk   
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Marianna Šuleková 

18. Lehota na predloženie ponuky: 
06.10.2021 čas: 11:00 hod. 

19. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
Dátum: 30.11.2021 

20. Podmienky na otváranie ponúk: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 

21. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ e-mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi  oznámi, že jeho ponuku  
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 
Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj 
identifikáciu úspešného uchádzača.  

22. Zrušenie verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak 
- žiadny uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
- nebola doručená žiadna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným  
  obstarávateľom. 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie, ak navrhované ceny v 
predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. 

23. Doplňujúce informácie: 
  - Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje. 
- Uchádzač predkladá ponuku e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne. Ponuka sa  
  predkladá v štátnom jazyku. 
  V prípade doručenia ponuky e-mailom: uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi 
  cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v písomnej podobe, podpísané  
  štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, a s  
  odtlačkom pečiatky, oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako  
  príloha/y mailu vo formáte pdf. Verejný obstarávateľ doporučuje uvedenú prílohu/y           
  zaheslovať a sprístupniť zaslané súbory (napr. zaslaním mailu s prístupovým heslom  
  súboru alebo súborov) presne v termíne a v čase určenom na  predkladanie ponúk. 
  V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne: uchádzač predkladá  
  verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v listinnej       
  podobe, originály podpísané štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na  
  konanie za uchádzača, a s odtlačkom pečiatky, doručené v lehote na predkladanie  
  ponúk. Ponuka bude vložená do obálky, na obálke bude uvedená adresa uchádzača,  
  adresa verejného obstarávateľa a heslo: „Pracovná zdravotná služba pre ÚDZS“. 
- Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní  
  pracovnej zdravotnej služby. Úspešný uchádzač musí byť zaregistrovaný v Registri  
  partnerov verejného sektora v prípade, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 

315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších právnych predpisov, v opačnom prípade predkladá k 
Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Čestné vyhlásenie, že nespĺňa 
povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZsNH - Pracovná zdravotná služba 

Prílohy: 
Príloha č. 1 - Špecifikácia zamestnancov, kategórie, faktory a pracoviská zmluvy (samostatná príloha) 
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby (samostatná príloha) 
Príloha č. 3 - Cenník služieb poskytovateľa (samostatná príloha) 
Príloha č. 4 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
Príloha č. 6 - Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 7 - Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
 
 
 
V Bratislave, dňa 28.09.2021       
        
     
    
                                                                                                          
                                                                              Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., v. r. 
                                                                              ......................................................................... 
                                                                                                 predsedníčka úradu         

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZsNH - Pracovná zdravotná služba 

Príloha č. 4 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

DOPORUČENÝ VZOR: 

„Pracovná zdravotná služba“ 

 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ..................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Zastúpený: .................................................................................................................................................. 

IČO:  ................................ 

Tel, Fax, e-mail ……………….....................…………………………………………………………………….. 

Adresa internetovej stránky uchádzača: .................................................................................................... 

Celková cena za predmet zákazky 
v EUR bez DPH:  

 

 
.............................................  EUR 

Celkom hodnota 20% DPH v EUR: 

 
 

.............................................  EUR 

Celková cena za predmet zákazky 
v EUR s DPH:  

 
 

.............................................  EUR 
 

slovom: ............................................................... 
............................................................................. 

Celková cena za predmet zákazky 
v EUR v prípade, ak uchádzač nie je 
platiteľom DPH: 

 

 
.........................................  EUR 

 
slovom: ............................................................... 
............................................................................ 

 

Výpočet: 
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH sa rovná súčtu: 
a. cena bez DPH za mesačný paušál x 48 
b. cena za LPP Biologický faktor x 400 
c. cena za LPP Chemický faktor x 62 
d. cena za LPP Fyzický faktor x 18 
e. cena bez DPH za Školenie prvej pomoci x 6 
( ceny a., b., c. sú oslobodené od DPH) 

 
Vyhlasujem(e), že súhlasím(e) s návrhom zmluvy. 
 
 
V ........................................................ dňa: .............................. 
 
 
                                                                                                    .......................................................... 
                    Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                                                          štatutárneho zástupcu uchádzača 



ZsNH - Pracovná zdravotná služba 

Príloha č. 5  
Doporučený vzor   

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 

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

 
 
 
Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: Pracovná 
zdravotná služba, 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: ................................ 
 
 
 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
                                                                                           .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZsNH - Pracovná zdravotná služba 

Príloha č. 6   
Doporučený vzor 

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
 
 
 
Ja, .................................................................................... ako štatutárny zástupca záujemcu/ uchádzača 
..................................................................................................................................... IČO: ......................  
 
V zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: Pracovná zdravotná služba, týmto dávam verejnému 
obstarávateľovi v postavení  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 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: .............................. 
 
 
 
 
 
                                                                                       .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZsNH - Pracovná zdravotná služba 

Príloha č. 7  
Doporučený vzor   

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 
 

 
(……………..obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača), zastúpený (...................meno a priezvisko 
osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača) ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v 
zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: Pracovná zdravotná služba, týmto čestne vyhlasujem, 
že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:  
• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je, alebo 
by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( „zainteresovaná 
osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom 
obstarávaní,  
• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu, ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto 
verejným obstarávaním,  
• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 
verejného obstarávania,  
• poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné 
informácie.  
 
 
 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
                                                                                           .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
  


