ZsNH - Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné pracovisko SLaPA ÚDZS
a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Zvolen

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „zákon“) s názvom predmetu:

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné pracovisko súdneho
lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
a späť z pracoviska súdneho lekárstva a patologickej anatómie na miesto úmrtia
zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Zvolen

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: Mgr. Barbora Glembová
E-mail: barbora.glembova@udzs-sk.sk
Tel.: 02/208 56 247
1.

2.

Opis predmetu zákazky:
Komplexné zabezpečenie prepravy mŕtveho tela z miesta úmrtia na lekárom nariadenú
pitvu na príslušné pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie (ďalej len
„SLaPA pracovisko“) a späť na miesto úmrtia zomrelého alebo do miesta jeho pohrebu,
ak toto miesto nie je vzdialenejšie ako miesto úmrtia alebo do chladiaceho zariadenia
pohrebnej služby, ak pohrebná služba bude zabezpečovať pohreb (ďalej len „preprava
mŕtveho tela“).
Požiadavky verejného obstarávateľa:
Požiadavky na prepravné vozidlo
Prepravovať mŕtve telo je možné len vo vozidle určenom na prepravu ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov, ktoré je vybavené chladiacim zariadením schopným
dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote pod 8°C. Ložný priestor musí mať osvetlenie
a musí byť vybavený úchytkami potrebnými na upevnenie rakvy alebo transportného
vaku; priestor určený pre posádku musí byť oddelený od ložného priestoru utesnenou
prepážkou.
Vybavenie motorového vozidla:
- hygienické vaky,
- štítky na označenie mŕtveho tela,
- manipulačný vozík na prepravu mŕtveho tela,
- nosidlá na prenos mŕtveho tela,
- rukavice na manipuláciu s mŕtvymi telami,
- čistiace a dezinfekčné prostriedky na vozidlo,
- dezinfekčné prostriedky na ruky,
- ochranný odev
- rúško
Podmienky prepravy mŕtveho tela:
Mŕtve telo musí byť počas prepravy uložené do transportného vaku alebo transportnej
rakvy, prípadne konečnej rakvy. Mŕtve telo musí byť prepravované dôstojne, v polohe na
chrbte, pokiaľ tomu nebránia iné skutočnosti. Je neprípustné, aby v jednom transportnom
vaku, príp. v transportnej rakve boli uložené viaceré mŕtve telá alebo časti viacerých
mŕtvych tiel. Ak je vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
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prispôsobené na prepravu viacerých mŕtvych tiel, v takomto vozidle môžu byť súčasne
prepravované viaceré mŕtve telá, avšak len za dodržanie podmienky uvedenej
v predchádzajúcej vete.
Zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí vykonávajú prepravu a manipuláciu s mŕtvym telom
musia mať pri sebe dokumentáciu - Listy o prehliadke mŕtveho podpísané prehliadajúcim
lekárom v štyroch vyhotoveniach, správu o prehliadke mŕtveho a potvrdenie o preprave
mŕtveho. Ak mŕtve telo nie je označené, zamestnanci prevádzkovateľa musia zabezpečiť
nezameniteľné označenie mŕtveho tela ešte pred jeho prepravou z miesta úmrtia.
Mŕtve telo prepravuje prevádzkovateľ z miesta úmrtia na úradom určené SLaPA
pracovisko, kde bude vykonaná pitva.
Počas manipulácie s mŕtvym telom sú zamestnanci prevádzkovateľa povinní dodržiavať
zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, v priestoroch SLaPA pracoviska nesmú jesť, piť,
fajčiť, správať sa hlučne a nedôstojne.
Transport mŕtveho tela z vozidla prevádzkovateľa na miesto odovzdania alebo preberania
na SLaPA pracovisku vykonáva prevádzkovateľ.
Reakčný čas na prevzatie mŕtveho tela
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevzatie mŕtveho tela z miesta úmrtia bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 2 hodín od telefonickej výzvy lekára, ktorý nariadil
pitvu; v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Čl. 2 bodu 15
zmluvy a uplatniť si u prevádzkovateľa náhradu škody, ktorá tým objednávateľovi vznikla.
Pri porušení tejto povinnosti je objednávateľ zároveň oprávnený uplatniť si
u prevádzkovateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR.
3.
4.
5.

Miesto poskytovania služieb:
Súdnolekárske a patologicko anatomické pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu
1, 974 01 Banská Bystrica
Lehota poskytovania služieb:
48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania limitu
zákazky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Predpokladaná hodnota zákazky: 58 455,28 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota za prepravu 1 mŕtveho tela: 107,45 EUR bez DPH

6.

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

7.

Hlavný kód CPV:
60100000-9 Služby cestnej dopravy

8.

Druh zákazky:
Služby.

9.

Typ zmluvy ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o preprave mŕtvych
Návrh zmluvy verejný obstarávateľ predkladá v Prílohe č. 3.

10.

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

11.
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12.

- 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. 1 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
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 s 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 a predloží Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 1.
- Podpísaný návrh Zmluvy o preprave mŕtvych 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
Miesto predloženia/ doručenia ponuky:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, alebo
e-mail: barbora.glembova@udzs-sk.sk
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Barbora Glembová
Lehota na predloženie ponuky:
25.02.2022 čas: 11:00 hod.

17.

18.
19.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: 01.04.2022

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.
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23.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie, ak navrhované ceny
v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
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: „Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na
pitvu na príslušné pracovisko SLaPA ÚDZS a späť zo SLaPA pracoviska na miesto
úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Zvolen“.
- Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o preprave mŕtvych.
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 preprave mŕtvych Čestné
vyhlásenie, že nespĺňa povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora.

Prílohy:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 - Zoznam miest a obcí v okrese Zvolen
Príloha č. 3 - návrh Zmluvy o preprave mŕtvych (samostatná príloha)
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 15.02.2022

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., v. r.
.............................................................................
predsedníčka úradu
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Príloha č. 1
Doporučený vzor

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
DOPORUČENÝ VZOR:

„Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné pracovisko súdneho lekárstva
a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a späť
z pracoviska súdneho lekárstva a patologickej anatómie na miesto úmrtia zomrelého, resp.
jeho pohrebu – okres Zvolen“

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

Cena služby za 1 mŕtve telo v EUR
bez DPH

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

Hodnota 20% DPH v EUR:

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

Cena služby za 1 mŕtve telo v EUR s
DPH

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

Cena služby za 1 mŕtve telo v EUR
v prípade, ak uchádzač nie je
platiteľom DPH

............................................. EUR
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Cena služby za 544 mŕtvych tiel
v EUR bez DPH

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

Hodnota 20% DPH v EUR:

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

Cena služby za 544 mŕtvych tiel
v EUR s DPH

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

Cena služby za 544 mŕtvych tiel
v EUR v prípade, ak uchádzač nie je
platiteľom DPH

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

Vyhlasujem(e), že súhlasím(e) s návrhom zmluvy.
V .......................................................... dňa: ..............................

..........................................................
Odtlačok pečiatky podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 2
Zoznam miest a obcí v okrese Zvolen

kód obce

názov obce

kód obce

názov obce

518158

Zvolen

518875

Tŕnie

518166

Babiná

518891

Turová

518174

Bacúrov

581585

Veľká Lúka

518191

Breziny

518972

Zvolenská Slatina

518204

Budča

518981

Železná Breznica

518221

Bzovská Lehôtka

518298

Dobrá Niva

518361

Dubové

518476

Hronská Breznica

518506

Kováčová

518581

Lešť (vojenský obvod)

558133

Lieskovec

558087

Lukavica

518654

Michalková

518662

Očová

518671

Ostrá Lúka

518689

Pliešovce

518697

Podzámčok

518727

Sása

518760

Sielnica

518808

Sliač
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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: Preprava
mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné pracovisko súdneho lekárstva a patologickej
anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a späť z pracoviska súdneho
lekárstva a patologickej anatómie na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Zvolen,
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: Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na
príslušné pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou a späť z pracoviska súdneho lekárstva a patologickej anatómie na
miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Zvolen, týmto dávam Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou v postavení verejného obstarávateľa 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 - Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné pracovisko SLaPA ÚDZS
a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Zvolen
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: Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na
príslušné pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou a späť z pracoviska súdneho lekárstva a patologickej anatómie na
miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Zvolen, 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 ustanovenia § 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

