
ZsNH - Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka s nízkou hodnotou 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: 

 
 

Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO 

 

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 zabezpečiť komplexnú realizáciu výkonu služieb  súvisiacich s 
ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci  (ďalej len „BOZP“) vyplývajúcich zo zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006  Z. z.“) a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa BOZP a súvisiacich s ochranou 
pred požiarmi (ďalej len „OPP“)  podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov týkajúcich sa OPP. 
 
Z celkového počtu približne 395 zamestnancov úradu sú t. č. pre 188 zamestnancov 
vyhlásené rizikové práce 3. kategórie. 
 
Zabezpečenie spočíva v metodickej, školiacej, výkonnej, kontrolnej a poradenskej 
činnosti v oblasti BOZP a v oblasti  OPP. Miestom výkonu práce je 19 pracovísk, ktoré 
majú sídla v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Martine, Žiline, Banskej Bystrici, 
Prešove, Poprade a v Košiciach. 
 
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa:  
1.1. komplexnú realizáciu výkonu služieb súvisiacich s BOZP v rozsahu odborných                                      
      činností:  
  a) poskytovať priebežnú metodickú pomoc v oblasti BOZP, 
  b) zabezpečovať komplexné poradenské služby v oblasti BOZP,  
  c) zabezpečovať vykonanie školení BOZP podľa platných právnych predpisov, formou  
      vstupných a pravidelných školení vedúcich a ostatných zamestnancov, 
  d) vypracovávanie harmonogramov termínov všeobecných a odborných školení  
      zamestnancov objednávateľa,  
  e) zabezpečiť v termínoch stanovených príslušnými právnymi predpismi výkon činností  
      BOZP,  
  f) zabezpečiť a vykonávať bezpečnostnotechnické služby v zmysle § 22 zákona č.  
     124/2006 Z. z.,  
  g) vypracovať, aktualizovať interné predpisy a dokumenty BOZP objednávateľa v  
      súlade so skutočným stavom a v súlade s platnými právnymi predpismi a poskytovať  
      súčinnosť pri zadávaní všetkých dokumentov do praxe, priebežne ich aktualizovať v  
      súlade so zmenami právnych a iných predpisov ako aj zmenou  stavu  
      objednávateľa, 
  h) účasti na všetkých kontrolách zo strany inšpektorátu práce alebo štátneho  
      odborného dozoru, 
   i) vyšetrovanie pracovných úrazov a príčin vzniku nebezpečných udalostí spolu s  
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      predkladaním návrhov na ich odstránenie, 
   j) vypracovávanie evidencie a harmonogramu odborných prehliadok a skúšok  
      vyhradených technických zariadení, 
   k) overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení. 
 
1.2. komplexnú realizáciu výkonu služieb súvisiacich s OPP v rozsahu odborných  
       činností: 
   a) poskytovať priebežnú metodickú pomoc v oblasti OPP, 
   b) zabezpečovať komplexné poradenské služby v oblasti OPP,  
   c) plniť povinnosti, úlohy a oprávnenia na úrovni objednávateľa vyplývajúcich zo  
       všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť OPP, 
   d) vypracovať, aktualizovať interné predpisy a dokumentáciu OPP v súlade so  
       skutočným stavom a v súlade s platnými právnymi predpismi a poskytovať      
       súčinnosť pri zadávaní všetkých dokumentov do praxe, priebežne ich aktualizovať v  
       súlade so zmenami právnych a iných predpisov ako aj zmenou skutočného stavu  
       objednávateľa, 
   e) hodnotiť stav OPP, vypracovať návrhy preventívnych opatrení a nápravných  
       opatrení, 
    f) viesť a vykonávať záznamy do požiarnej knihy o dôležitých skutočnostiach  
       týkajúcich sa OPP, 
   g) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby, 
   h) vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky na všetkých pracoviskách  
       objednávateľa, 
    i) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov  
       protipožiarnych hliadok, 
    j) vykonávať pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu  
       protipožiarnych hliadok, 
   k) zabezpečovať vykonávanie školení vedúcich a ostatných zamestnancov, 
    l) zabezpečovať odbornú prípravu členov protipožiarnych hliadok a osôb  
       zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi. 

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

2.  Požiadavky verejného obstarávateľa: 
Uchádzač predloží súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 5. 
Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v návrhu Zmluvy o poskytovaní 
služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v  oblasti ochrany pred požiarmi. 

3. Miesto poskytovania služieb: 
Miestom poskytovania služieb je ústredie, pobočky a  rizikové pracoviská verejného 
obstarávateľa: 
- ústredie - Bratislava 
- pobočky - Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava 
- rizikové pracoviská - Bratislava 3x, Banská Bystrica, Košice, Martin, Žilina, Nitra, Prešov,  
                                   Poprad 
Zoznam miest plnenia je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 - Špecifikácia pracovísk 
ÚDZS. 

4. Lehota poskytovania služieb: 
48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
32 000,00 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:  
71317210-8 Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 
71317100-4 Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a  
                     výbuchom,  
80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení, 
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

8. Druh zákazky: 
Služby. 

9. Typ zmluvy ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti  
ochrany pred požiarmi.  
Návrh zmluvy verejný obstarávateľ predkladá v 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 jednotková cena v EUR bez DPH, 
- hodnota DPH v EUR, 
- navrhovaná jednotková cena v EUR s DPH, 
- 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“). 

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.  
 
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb 
zodpovedných za poskytovanie služieb - fotokópia dokladu preukazujúceho dosiahnutú 
odbornú spôsobilosť potrebnú pre výkon poskytovanej služby: 
a) pri BOZP minimálne dve odborne spôsobilé osoby, z toho aspoň jedna autorizovaný  
    bezpečnostný technik v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z.,  
b) pri OPP minimálne dve odborne spôsobilé osoby v súlade so zákonom č. 314/2001  
    Z.z. 
 
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 
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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 predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb  
  zodpovedných za poskytovanie služieb podľa bodu 15. 
- Podpísaný návrh Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia  
  pri práci a v oblasti  ochrany pred požiarmi podľa Prílohy č. 2.  
- Uchádzač ocení a predloží Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 3. 
- Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa  
  Prílohy č. 4. 
- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 5. 
- Vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 6. 

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: 
13.10.2021 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. 
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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 e-mailu vo formáte pdf. Verejný obstarávateľ doporučuje uvedenú prílohu/y           
  zaheslovať a sprístupniť zaslané súbory (napr. zaslaním e-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: „BOZP a PO pre ÚDZS“. 
- Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní služieb v  
  oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi.  
  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 služieb v  
  oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi Čestné  
  vyhlásenie, že nespĺňa povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora. 

 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 - Špecifikácia pracovísk ÚDZS (samostatná príloha) 
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v   
                     oblasti ochrany pred požiarmi (samostatná príloha) 
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
Príloha č. 5 - Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 6 - Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
 
 
 
V Bratislave, dňa 05.10.2021       
        
     
    
                      Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., v.r. 
                                                                              ......................................................................... 
                                                                                                 predsedníčka úradu         
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Príloha č. 3 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

DOPORUČENÝ VZOR: 

„Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO“ 

 

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

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

Zastúpený: .................................................................................................... IČO: .................................... 

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

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

Mesačný paušál v EUR bez DPH: 
(za obdobie kalendárneho mesiaca) 

 
 

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

Hodnota 20% DPH z mesačného 
paušálu v EUR: 

 

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

Mesačný paušál v EUR s DPH: 
(za obdobie kalendárneho mesiaca) 

 
 

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

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 

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

 

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

 
 

Výpočet: 
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH sa rovná: 
cena bez DPH za mesačný paušál x 48 

 
Vyhlasujem(e), že súhlasím(e) s návrhom zmluvy. 
 
 
V ........................................................ dňa: .............................. 
 
 
 
                                                                                                    .......................................................... 
                    Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                                                          štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 4  
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: 
Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO, 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 
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Príloha č. 5   

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: Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO, 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 - Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO 

Príloha č. 6  
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: Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO, 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 

 
  


