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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

Týmto si u Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v rámci realizovaného prieskumu 

trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na predmet zákazky 

„Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby“. 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:    Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 

Sídlo organizácie:    Litovelská 25, 050 01 Revúca 

IČO:      457 363 24 

IČ DPH:    SK2023325326 

Štatutárny orgán:   Mgr. Janette Hrbálová 

Kontaktná osoba:    Ing. Mariana Hanuštiaková 

Telefón:     058/48 33 309 

Mobil:     0911 014 734 

e-mail:      hanustiakova@nsprevuca.sk  

Internetová adresa:   www.nsprevuca.sk 

 
Predmet a opis zákazky: 

PREDMET zákazky: 
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby v 

podmienkach Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov na obdobie 4 rokov.  

 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vymedzené v opise predmetu zákazky. 
 
 
 

 

 

 

  

Naše číslo Váš list číslo / zo dňa  Revúca dňa  

333/2020  Ing. Hanuštiaková 04.06.2020 

161-VO-MH-20  0911 014 734 

Vec: Prieskum trhu – Výzva na predloženie cenovej ponuky 

http://www.nsprevuca.sk/
mailto:hanustiakova@nsprevuca.sk
http://www.nsprevuca.sk/
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OPIS zákazky: 
1.1 Služby zdravotnej starostlivosti zabezpečuje verejný obstarávateľ v súlade s platnou legislatívou 

najmä: 
1.1.1 zákonom číslo 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom 

znení (ďalej len „Zákon o ochrane verejného zdravia“) 
1.1.2 zákonom číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení 

(ďalej len „Zákon o ochrane zdravia pri práci“) 
 

pre svojich zamestnancov z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby 
pracovné činnosti vykonávali len zamestnanci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť a aby práce 
vykonávané v podmienkach verejného obstarávateľa nemali negatívny vplyv na zdravie 
zamestnancov. 

 
1.2 Úspešný uchádzač bude povinný v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou pre 

zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie vykonávať 

najmä nasledovné činnosti: 
1.2.1 posudzovať zdravotné riziká z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na 

základe tohto posúdenia vypracovať posudok o riziku s kategorizáciou prác na jednotlivých 
pracoviskách z hľadiska zdravotného rizika pre verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa 
týchto osôb. Ak úspešný uchádzač pri posudzovaní zdravotného rizika podľa § 30 ods. 1 
písm. c) Zákona o ochrane verejného zdravia nezistí zmenu pracovných podmienok, ktorá 
by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska 
zdravotného rizika , vypracuje pre verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa písomný 
záznam o posúdení rizika, 

1.2.2 zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného 
prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do1.druhej 
kategórie najmenej raz za 18 mesiacov, 

1.2.3 Len na základe požiadania poskytovať verejnému obstarávateľovi ako zamestnávateľovi 
a jeho  zamestnancom poradenstvo zamerané na ochranu pred chorobami z povolania 
a ochoreniami súvisiacimi s prácou, 

1.2.4 Zúčastňovať sa na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení 
a technológií z hľadiska ochrany zdravia. 

 
1.3 Úspešný uchádzač bude povinný v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou pre 

zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie vykonávať najmä 

nasledovné činnosti:  
1.3.1 posudzovať zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na 

základe tohto posúdenia vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou 
prác z hľadiska zdravotného rizika, ak posudzuje zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1 písm. c) 
Zákona č. 355/2007 Z. z. a nezistí zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv 
na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje 
pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika, 

1.3.2 zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného 
prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej 
kategórie najmenej raz za rok, 

1.3.3 vypracovávať návrh na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie, 
1.3.4 navrhovať verejnému obstarávateľovi ako zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo 

odstránenie zdravotného rizika, 
1.3.5 Len na základe požiadania poskytovať verejnému obstarávateľovi ako zamestnávateľovi 

a jeho zamestnancom poradenstvo v zmysle zákona   
 

1.3.6 zúčastňovať sa na: 
1.3.6.1 zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení 

a technológií z hľadiska ochrany zdravia, 

http://www.nsprevuca.sk/
mailto:hanustiakova@nsprevuca.sk
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1.3.6.2 činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu 
s ohľadom na § 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, 

1.3.7 spolupracovať s verejným obstarávateľom ako zamestnávateľom pri poskytovaní informácií 
zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, 
hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie, 

1.3.8 vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania 
zdravotnej spôsobilosti na prácu. 

1.3.9 Vykonávať vstupné a výstupné prehliadky zamestnancov zaradených do tejto kategórie. 

 

2.1 Počet zamestnancov k 01.01.2020 

 

Kategória rizika Rizikový faktor Počet zamestnancov 

1 a 2 kategória - 232 

3 kategória 
- biologické faktory 

- chemické faktory 
2 

 

Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): 

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 

alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 

Hlavný slovník: 

Hlavný slovník:  

85147000 – 1 Podnikové zdravotné služby    

 Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov NsP, n.o. Revúca. 

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

Miesto plnenia: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca,  

Termín plnenia: Predpokladaný termín plnenia 08/2020 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie ponuky na celý predmet zákazky v nadväznosti 

na Opis predmetu zákazky. 

Možnosť predloženia variantných riešení: 

 V rámci prieskumu trhu nie je možné predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

riešeniu. 

Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

Uchádzači predložia: 

http://www.nsprevuca.sk/
mailto:hanustiakova@nsprevuca.sk
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- Cena predmetu zákazky – uchádzač predloží ponuku podľa Výzvy na predloženie 

ponuky v realizovanom prieskume trhu pre predmet zákazky a kalkuláciu ceny predmetu zákazky. 

Náklady na ponuku: 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie. 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk:  12.06.2020  

Miesto na predkladanie ponúk: 

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou  na adresu verejného obstarávateľa v lehote na 

predkladanie ponúk, e-mailom alebo osobne na kontaktnú adresu určenú verejným obstarávateľom. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, ktorá bude doručená poštovou 

zásielkou, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. 

Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za 

dodávku predmetu zákazky v EUR vypočítaná podľa predloženej ponuky. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH 

a sadzbu DPH 0%. 

Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí 

za dodávku predmetu zákazky, a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 

Výsledok verejného obstarávania: 

Výsledkom verejného obstarávania bude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva 

o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby za dodaný predmet zákazky.  

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Za predpokladu, že cenové ponuky predložené v prieskume trhu nebudú neregulárne alebo 

inak neprijateľné alebo nepresiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa, budú použité 

v nadväzujúcom zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, t. j. verejný obstarávateľ 

môže zadať zákazku hospodárskemu subjektu, od ktorého získal informácie o cene predmetu zákazky 

v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky, resp., ktorý predložil ponuku. Ak predpokladaná 

hodnota zákazky určená ako aritmetický priemer uchádzačmi ponúknutých cien za predmet zákazky 

bez DPH nepresiahne 15 000 Eur, ponuky budú zároveň posudzované ako súťažné. V takom prípade 

http://www.nsprevuca.sk/
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vykonaný prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky bude použitý aj na výber 

najvýhodnejšej ponuky podľa kritéria najnižšej ceny vrátane DPH.  

 

 

  S pozdravom 

 

 
 
   

 
 
 
 

Mgr. Janette Hrbálová 

riaditeľ  

NsP, n.o., Revúca 

http://www.nsprevuca.sk/
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