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Verejn� obstar�vateľ: Mestsk� časť Bratislava Petržalka, Kutl�kova 17, 
852 12 Bratislava

PREDMET Z�KAZKY: Pracovn� zdravotn� služba

Z�kazka s n�zkou hodnotou

V�zva na predkladanie pon�k

vypracovan� v s�lade s � 102 z�kona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstar�van� a o zmene a doplnen� 
niektor�ch z�konov v znen� neskorš�ch predpisov (ďalej len „z�kon o verejnom obstar�van�“) na 
poskytnutie služby: Pracovn� zdravotn� služba

1. Identifik�cia verejn�ho obstar�vateľa:
Mestsk� časť Bratislava Petržalka
S�dlo : Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava
V zast�pen�: Doc. RNDr. Milan Ft�čnik, CSc., starosta
IČO: 603201
Kontaktn� osoba: Bc. Marek Harum, email : marek.harum@petrzalka.sk

2. Predmet z�kazky: Pracovn� zdravotn� služba

3. Typ zmluvy: Zmluva o poskytovan� pracovnej zdravotnej služby

4. Klasifik�cia predmetu z�kazky: Spoločn� slovn�k obstar�vania:
Hlavn� predmet obstar�vania CPV: 85100000- 0  – Zdravotn�cke služby
Neprioritn� služby, kateg�ria č. 25 – Zdravotn�cke a soci�lne služby

5. Opis predmetu z�kazky:
Predmetom zad�vanej z�kazky je zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby v s�lade so z�konom 
NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri pr�ci a zmene a doplnen� niektor�ch 
z�konov, v znen� neskorš�ch predpisov. Pracovn� zdravotn� službu m�že realizovať iba 
organiz�cia, ktor� je opr�vnen� vykon�vať tak�to činnosť podľa �21 ods. 8-12 z�kona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri pr�ci a zmene a doplnen� niektor�ch z�konov, 
v znen� neskorš�ch predpisov.

6. Lehoty poskytovania služieb alebo trvanie zmluvy:
Trvanie zmluvy :  01/2011 – 12/2013

7. Množstvo alebo rozsah predmetu z�kazky: 
Verejn� obstar�vateľ vyžaduje predložiť ponuku na rozsah vyšetren� definovan�ch v Pr�lohe č.1 
tejto v�zvy a v s�lade so z�konom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
pr�ci a zmene a doplnen� niektor�ch z�konov, v znen� neskorš�ch predpisov. Obchodn� 
podmienky dodania predmetu z�kazky s� podrobn� op�san� v n�vrhu zmluvy o dielo – Pr�loha 
č.2 tejto v�zvy.

8. Rozdelenie predmetu z�kazky na časti: Nie
Uch�dzač predlož� jednu ponuku na cel� predmet z�kazky.

9. Hlavn� podmienky financovania a platobn� podmienky: 
Predmet z�kazky bude financovan� z vlastn�ch zdrojov verejn�ho obstar�vateľa. Platba sa 
uskutočn� v s�lade so zmluvou o dielo na z�klade vystavenej fakt�ry, pr�lohou ktorej bude s�pis 
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v�konov potvrden� objedn�vateľom. Doba splatnosti fakt�ry: do 30 dn� odo dňa doručenia 
fakt�ry verejn�mu obstar�vateľovi. Verejn� obstar�vateľ preddavky neposkytuje.
Predpokladan� celkov� hodnota z�kazky je 29 000,- € bez DPH.

10. Podmienky �časti vo verejnom obstar�van�:

10.1 Osobn� postavenie uch�dzačov:
Uch�dzač mus� spĺňať podmienky �časti podľa v � 26 ods. 1 z�kona o verejnom   
obstar�van�  a preuk�že ich podľa � 26 ods. 2 z�kona o verejnom obstar�van� predložen�m 
origin�lnych dokladov alebo ich overen�ch k�pi� nie staršie ako 3 mesiace,

10.1.1 v�pis z registra trestov alebo rovnocenn� doklad vydan� pr�slušn�m s�dom alebo 
spr�vnym org�nom v krajine svojho s�dla, že nebol uch�dzač ani jeho štatut�rny org�n, ani 
člen štatut�rneho org�nu ods�den� za trestn� čin, korupcie, za trestn� čin poškodzovania 
finančn�ch z�ujmov Eur�pskych spoločenstiev, za trestn� čin legaliz�cie pr�jmu z trestnej 
činnosti, za trestn� čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za 
trestn� čin, ktor�ho skutkov� podstata s�vis� s podnikan�m:

10.1.1.1  podnikateľ - fyzick�  osoba predlož� v�pis z registra trestov za osobu, na ktor� je 
vydan� živnostensk� opr�vnenie alebo in� než živnostensk� opr�vnenie podľa 
osobitn�ch predpisov,

10.1.1.2 podnikateľ - pr�vnick� osoba predlož� v�pisy z registra trestov za všetky osoby, ktor� 
tvoria štatut�rny org�n alebo s� členmi štatut�rneho org�nu podnikateľa,

10.1.2 potvrdenie miestne pr�slušn�ho daňov�ho �radu nie staršie ako tri mesiace, že uch�dzač 
nem� v Slovenskej republike alebo v krajine svojho s�dla evidovan� daňov� nedoplatky, 
ktor� sa vym�haj� v�konom rozhodnutia,  

10.1.3 potvrdenie pr�slušn�ho s�du alebo rovnocenn� doklad vydan� pr�slušn�m s�dom alebo 
spr�vnym org�nom v krajine svojho s�dla, že voči uch�dzačovi nie je veden� konkurzn� 
konanie, nie je v konkurze, v likvid�cii ani nebol proti nemu zamietnut� n�vrh na vyhl�senie 
konkurzu pre nedostatok majetku, predložen� potvrdenie mus� byť aktu�lne a mus� n�m 
preukazovať skutočn� stav vo vzťahu k term�nu, kedy uplynie lehota na predkladanie 
pon�k,

10.1.4 potvrdenie Soci�lnej poisťovne v ktorej je uch�dzač veden� v evidencii platiteľov 
soci�lneho poistenia a pr�spevkov na starobn� d�chodkov� sporenie, že uch�dzač nem� 
evidovan� nedoplatky poistn�ho na soci�lne poistenie a pr�spevkov na starobn� d�chodkov� 
sporenie, ktor� sa vym�haj� v�konom rozhodnutia,

10.1.5 potvrdenie pr�slušnej zdravotnej poisťovne alebo zdravotn�ch poisťovn�, v ktor�ch je 
uch�dzač veden� v evidencii platiteľov zdravotn�ho poistenia, že uch�dzač nem� evidovan� 
nedoplatky poistn�ho na zdravotn� poistenie, ktor� sa vym�haj� v�konom rozhodnutia,

10.1.6 doklad o opr�vnen� podnikať alebo potvrdenie pr�slušn�ho org�nu, v ktorom mus� byť 
zap�san� predmet podnikania opr�vňuj�ci uch�dzača na dodanie požadovan�ho predmetu 
z�kazky alebo čestn� vyhl�senie podľa predpisov v krajine svojho s�dla, že uch�dzač je 
opr�vnen� na dodanie požadovan�ho predmetu z�kazky,

10.1.6.1 v�pis zo živnostensk�ho registra, 
10.1.6.2 v�pis z obchodn�ho registra ,
10.1.6.3 in� než živnostensk� opr�vnenie, vydan� podľa osobitn�ch predpisov.
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10.1.7 Uch�dzač zap�san� do zoznamu podnikateľov, ktor� preuk�zali sp�sobilosť na uzavieranie 
zml�v vo verejnom obstar�van�, m�že podľa � 128 ods. 1 z�kona o verejnom obstar�van�  
požadovan� v bodoch 10.1.1 až 10.1.6 tejto v�zvy nahradiť predložen�m �radne osvedčenej 
k�pie platn�ho potvrdenia o jeho zap�san� do zoznamu podnikateľov podľa z�kona 
o verejnom obstar�van� (potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden rok ku dňu predloženia 
pon�k).

10.1.8 Ak uch�dzač nem� s�dlo v Slovenskej republike a krajina jeho s�dla nevyd�va niektor� 
z dokladov podľa � 26 ods. 2 z�kona, požadovan� v bodoch 10.1.1 až 10.1.6 tejto v�zvy,
alebo nevyd�va ani rovnocenn� doklady, m�že ich nahradiť čestn�m vyhl�sen�m podľa 
predpisov platn�ch v krajine jeho s�dla.

10.1.9 Ak m� uch�dzač s�dlo v členskom št�te E�  inom ako Slovensk� republika a pr�vo tohto 
člensk�ho št�tu neupravuje inštit�t čestn�ho vyhl�senia, m�že ho nahradiť vyhl�sen�m 
uroben�m pred s�dom, spr�vnym org�nom, not�rom, inou odbornou inštit�ciou alebo 
obchodnou inštit�ciou podľa predpisov platn�ch v krajine p�vodu alebo v krajine s�dla 
uch�dzača.

10.2  finančn�ho alebo ekonomick�ho postavenia uch�dzača: 
10.2.1 - podľa � 27 ods. 1 p�sm. d) z�kona - o celkovom obrate alebo prehľadom o 

dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet  z�kazky t�ka, za posledn� 2 hospod�rske 
roky. Min. ročn� obrat v predmete  z�kazky mus� byť 30 tis. € bez DPH. V zozname 
�spešne splnen�ch zml�v uch�dzač uvedie: 

10.2.1.1. n�zov realizovanej služby, 
10.2.2.2. zmluvn�ho partnera (objedn�vateľa),
10.2.3.3. kontakt na  objedn�vateľa, potrebn� pre overenie si uveden�ch inform�ci�.

10.3  technickej alebo odbornej  sp�sobilosti uch�dzača 
10.3.1 - podľa � 28 ods.1 p�sm. c) z�kona - �daje o technikoch alebo technick�ch org�noch, 

t�ch, ktor� s� zodpovedn� za kontrolu kvality a plnenie zmluvy bez ohľadu na to, v akom 
zmluvnom vzťahu s� k uch�dzačovi, resp. t�ch, na ktor�ch sa m�že uch�dzač obr�tiť so 
žiadosťou o vykonanie t�chto pr�c, vr�tane ich vyhl�senia, že bud� k dispoz�cii v čase plnenia  
zmluva – origin�l dokladu.

Uch�dzač predlož� nasledovn� doklady o odbornej sp�sobilosti:
overen� fotok�piu Opr�vnenia vykon�vať činnosti pracovnej zdravotnej služby 
podľa �5 ods. 4 p�sm. o) z�kona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejn�ho 
zdravia a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov a podľa �21 ods. 9 z�kona 
č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri pr�ci a zmene a doplnen� 
niektor�ch z�konov, v znen� neskorš�ch predpisov, ktor� vyd�va �rad verejn�ho 
zdravotn�ctva SR

Uch�dzač predlož� čestn� vyhl�senie:
Čestn� vyhl�senie uch�dzača, že bez v�hrad s�hlas� s podmienkami uveden�mi vo v�zve na 
predkladanie pon�k a v zmluve o dielo.

Čestn� vyhl�senie uch�dzača o pravdivosti všetk�ch �dajov uveden�ch v ponuke, o �plnosti 
všetk�ch predložen�ch dokladov v ponuke a o tom, že uch�dzač v�zve na predkladanie pon�k 
rozumel.

11. Hodnotenie splnenia podmienok �časti vo verejnom obstar�van�: 
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Splnenie podmienok �časti bude posudzovan� na z�klade predloženia požadovan�ch 
dokumentov a dokladov v s�lade so z�konom o verejnom obstar�van�, a s touto v�zvou na 
predkladanie pon�k nasledovne: Splnil - nesplnil.

12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť men�, priezvisk� a potrebn� odborn� kvalifik�ciu
zamestnancov uch�dzača, ktor� bud� zodpovedn� za plnenie zmluvy:    �NO

13. Obsah ponuky:
Ponuka predložen� uch�dzačom mus� obsahovať tieto doklady:
13.1 Dokument, v ktorom bud� uveden� identifikačn� �daje z�ujemcu a n�vrh zmluvnej ceny za 

dodanie predmetu z�kazky.
V n�vrhu zmluvnej ceny uch�dzač uvedie celkov� cenu za plnenie predmetu z�kazky 
podľa bodu 7. tejto v�zvy na predkladanie pon�k ako cenu bez DPH a cenu spolu s DPH.

13.2 Nacenen� pr�lohu č. 1 tejto v�zvy
13.3 Doklady podľa bodu 10. tejto v�zvy.
13.4 Čestn� vyhl�senie uch�dzača, že bez v�hrad s�hlas� s podmienkami uveden�mi vo v�zve 

na predkladanie pon�k a v zmluve o dielo.
13.5 Čestn� vyhl�senie uch�dzača o pravdivosti všetk�ch �dajov uveden�ch v ponuke, 

o �plnosti všetk�ch predložen�ch dokladov v ponuke a o tom, že uch�dzač v�zve na 
predkladanie pon�k rozumel.

13.6 Podp�san� n�vrh zmluvy o dielo.

14. Miesto a lehota na predkladanie pon�k:
Ponuku treba doručiť do podateľne verejn�ho obstar�vateľa na adresu:

Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kutl�kova 17
852 12 Bratislava

najnesk�r dňa  16.12.2010 do 12,00 hod.

15. Označenie ob�lky ponuky:
Uch�dzač vlož� kompletn� ponuku podľa bodu 13. tejto v�zvy do nepriehľadnej ob�lky. Ob�lka 
ponuky mus� byť uzatvoren�, zabezpečen� proti nežiaducemu otvoreniu a označen� 
nasledovn�mi �dajmi:
- adresa verejn�ho obstar�vateľa uveden� v bode 14. tejto v�zvy,
- adresa uch�dzača (jeho obchodn� meno a adresa s�dla alebo miesta podnikania),
- označenie „Verejn� obstar�vanie – neotv�rať“,
- heslo s�ťaže: „Zdravotn� služba“.
Verejn� obstar�vateľ požaduje nerozoberateľn� v�zbu ponuky.

16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Ponuky sa predkladaj� v slovenskom jazyku.

17. Otv�ranie pon�k:
Otv�ranie pon�k sa uskutočn� dňa 16.12.2010 o 13,00 hod. na adrese: Mestsk� časť Bratislava-
Petržalka, zasadačka na 8. poschod�, Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava. 
Otv�ranie pon�k je neverejn�.

18. Platnosť zmluvy:
Odo dňa �činnosti zmluvy o dielo do 12/2013. 

19. Lehota viazanosti ponuky:
Uch�dzač je svojou ponukou viazan� od uplynutia lehoty na predkladanie pon�k až do 
uplynutia lehoty viazanosti pon�k stanovenej verejn�m obstar�vateľom do: 01/2011.
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20. Krit�ria na hodnotenie pon�k : 
20.1 Najnižšia cena za predmet z�kazky, t.j. cena s DPH podľa bodu 13.1. tejto v�zvy. 
20.2 Po �vodnom �plnom vyhodnoten� sa uskutočn� elektronick� aukcia, �čelom ktorej bude 

zostavenie poradia pon�k automatizovan�m vyhodnoten�m. Pretože krit�riom na 
vyhodnotenie pon�k je najnižšia cena za predmet z�kazky, v�chodiskom elektronickej aukcie 
bud� ceny.

21. Vyhodnotenie pon�k: 
21.1. Verejn� obstar�vateľ bude postupovať podľa � 99 ods. 1 p�sm. f ) a g) z�kona
o verejnom obstar�van�. Na otv�ranie a vyhodnotenie pon�k zriadi komisiu v s�lade s � 40 
z�kona o verejnom obstar�van�. Verejn� obstar�vateľ nepoužije � 41 cit. z�kona.
21.2. Po �vodnom �plnom vyhodnoten� pon�k verejn� obstar�vateľ za �čelom predkladania 
nov�ch cien upraven�ch smerom nadol použije elektronick� aukciu, v�chodiskom ktorej s� 
ceny. Verejn� obstar�vateľ vyzve uch�dzačov, ktor� splnili podmienky, na predloženie nov�ch 
cien. Verejn� obstar�vateľ bude postupovať v s�lade s � 43 z�kona o verejnom obstar�van� 
podľa ustanoven� t�kaj�cich sa predmetn�ho postupu verejn�ho obstar�vania.
21.3. Verejn� obstar�vateľ po skončen� elektronickej aukcie uzavrie zmluvu na z�klade 
v�sledku elektronickej aukcie.

22. Ďalšie inform�cie verejn�ho obstar�vateľa:
22.1. Verejn� obstar�vateľ uzavrie s �spešn�m uch�dzačom zmluvu o dielo podľa Obchodn�ho 
z�konn�ka.
22.2. Verejn� obstar�vateľ použije elektronick� aukciu. Verejn� obstar�vateľ vyzve 
uch�dzačov, ktor� splnili podmienky, na predloženie nov�ch cien. V�zva bude obsahovať 
všetky potrebn� �daje  pre uch�dzačov podľa � 43 ods. 7 z�kona.
22.3. Verejn� obstar�vateľ si vyhradzuje pr�vo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uch�dzačom 
v pr�pade, ak podmienky predložen� v ponuke bud� pre obstar�vateľa zjavne nev�hodn�.
22.4. Verejn� obstar�vateľ si vyhradzuje pr�vo neprijať ponuku uch�dzača, ktor� prekroč� 
v�šku finančn�ch prostriedkov, ktor� m� verejn� obstar�vateľ na tento �čel vyčlenen� alebo 
presiahne predpokladan� hodnotu z�kazky.
22.5. Všetky v�davky spojen� s pr�pravou a predložen�m ponuky zn�ša uch�dza bez 
ak�hokoľvek finančn�ho n�roku u verejn�ho obstar�vateľa.

23. D�tum zverejnenia tejto V�zvy na predkladanie pon�k:

....................................................
Schv�lil:   Doc. RNDr. Milan Ft�čnik, CSc.


