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Výzva na predloženie ponuky 

 
Zdravé regióny 

Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Ferienčíkova 20, 81 08 Bratislava 

IČO: 50626396 
 

  
Vec: Výzva na predloženie ponuky (ďalej aj “Výzva”) 
 

Zdravé regióny, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Služby Bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, povinnej zdravotnej služby a ochrany 
osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  
 
Názov verejného obstarávateľa: Zdravé regióny 
Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Hrustič 
IČO:       50626396   
DIČ:          2120393033 
Tel.:    0918 889 083 
E-mail:      michal.kubo@zdraveregiony.eu  
Internetová stránka: www.zdravekomunity.sk  
Bankové spojenie:    
Číslo účtu.:          SK77 0200 0000 0037 6313 6356 
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:       
na emailovú adresu  michal.kubo@zdraveregiony.eu  
 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Michal Kubo 
 

4. Predmet obstarávania: 
Zákazka je rozdelená na 3 časti nasledovne: 
Časť 1.) Komplexné služby Bezpečnosti  ochrany zdravia pri práci (BOZP) v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Služby BOZP 
 
Spoločný slovník obstarávania CPV:  
80511000-9 Školenie pracovníkov, 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 
 
Časť 2.) Komplexné služby Povinnej zdravotnej služby (PZS) v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a následnej novelizácie č. 204/2014 Z. z. s účinnosťou od 1.8.2014 a 
vykonávacieho predpisu - vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 208/2014 o podrobnostiach o rozsahu a 
náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách 
na ich odbornú spôsobilosť – Služby PZS. 
 
Spoločný slovník obstarávania CPV:  
80511000-9 Školenie pracovníkov, 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 
 
Čassť 3.) Komplexné služby Ochrany osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z.  
 
Spoločný slovník obstarávania CPV:  
80511000-9 Školenie pracovníkov, 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 
 
Typ zákazky: zákazka na poskytnutie služieb podľa prílohy č.1 ZVO 
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Zmluva o poskytovaní služieb 
 
Dôležitá poznámka – Výsledkom verejného obstarávania môžu byť tri zmluvy s tromi rôznymi 
dodávateľmi, ale aj jedna/dve zmluva/y s  dodávateľom (v prípade úspešnosti v dvoch/troch 
požadovaných službách). 
 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
 

Predmetom zákazky/iek sú komplexné služby týkajúce sa zákonnej povinnosti zamestnávateľa 
v nasledovných troch oblastiach: 

1) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2) Povinná zdravotná služba (PZS) v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a následnej novelizácie č. 204/2014 Z. z. s účinnosťou od 1.8.2014 

3) Ochrana osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. 
 
Stručná charakteristika obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ má ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania 211 zamestnancov, z toho: 

- 8 zamestnancov ústredia v Bratislave 
- 203 zamestnancov na území Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja 

 
Verjný obstarávateľ bude mať do konca roku 2017 spolu 329 zamestnancov, z toho 17 v ústredí v Bratislave 
a 312 zamestnancov. 
 
Zamestanci v regiónoch sa stretávajú v pravidelných intervaloch 2 x mesačne na pracovných poradách a 
koordinačných stretnutiach. 
 
Verejný obstarávateľ je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 
ktorej poslaním je zlepšiť využívanie služieb zdravotnej starostlivosti komunít. 
 
Zamestnanci v regiónoch pracujú so základnými zoznamami klientov. 
 
Zamestnanci ústredia pracujú s osobnými údajmi zamestnancov pre potreby, účtovníctva, miezd a rôznych 
typov potvrdení v rámci pracovnoprávnych vzťahov. 
 

I. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Predmetom zákazky v tejto oblasti je zavedenie komplexného systému BOZP u verejného obstarávateľa 
a všetky ďalšie komplexné služby v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä: 
 
Školenia pre všetkých zamestnancov 

- Základné vstupné školenie pre 329 zamestnancov (pozn. 211 zamestnancov ku dňu vyhlásenia 
verejného obstarávania; školenia budú prebiehať po cca 24 skupinách, ich harmonogram si 
obstarávateľ dohodne s úspešným poskytovateľom; priestory zabezpečí obstarávateľ)  

- Opakované školenia v zmysle zákona 
 
Kontrolná činnosť  

- Vstupné podrobné kontroly bezpečnosti práce a  ochrany pred požiarmi na pracoviskách 
objednávateľa podľa stanoveného harmonogramu 

- Rozbor potrieb objednávateľa a spolupráca na zaisťovaní fungovania BOZP a OPP na pracovisku v 
určenom intervale 

- Spracovanie systému BOZP a OPP u klienta a určenie zodpovedností a štruktúry fungovania 
navrhnutého systému a termínov kontrol  

- Kontrola stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok z hľadiska BOZP a OPP  
- Previerka stavu odborných prehliadok a skúšok, kontrol BOZP a OPP (podľa dokumentácie 

odovzdanej klientom)  
- Previerka stavu školení BOZP a OPP a špeciálnych školení (na základe poskytnutých informácií)  
- Zmapovanie bezpečnostného značenia a značenia vo vzťahu k  ochrane pred požiarmi (na základe 

poskytnutých informácií)  
- Nastavenie systému spracovania správ z kontrol, vrátane identifikácie nedostatkov a návrhu opatrení  
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- Realizácia kontroly spojené so zavedením systému vrátane spracovania správy z kontroly, 
identikáciu nedostatkov a návrhu opatrení Dokumentácia 

- Zmapovanie systému a procesov BOZP a OPP  
- Spracovanie/aktualizácia dokumentov upravujúcich procesy pri vyhľadávaní a hodnotení pracovných 

rizík  
- Spracovanie identifikácie/aktualizácie pracovných rizík, vrátane zoznamu poskytovaných OOPP  
- Určenie miest a činností so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru a spracovanie príslušnej 

dokumentácie pre miesta so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru (požiarny poriadok) 
- Spracovanie/preverenie miestneho prevádzkového poriadku pre prevádzku a používanie 

služobných vozidiel 
- Rozbor dokumentácie a identifikácie materiálov, ktoré možno prevziať  
- Spracovanie ostatnej dokumentácie BOZP a OPP v rámci štandardnej podoby systému v prípade 

potreby (napr. požiarne poplachové smernice, postup pri riešení pracovných úrazov, zodpovednosti 
vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov, mimo špeciálnych materiálov, ktoré sa 
objednávajú zvlášť, napr. projektová dokumentácia (riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby).  

- Priebežné preventívne kontroly BOZP a OPP a ročné kontroly BOZP na pracoviskách objednávateľa 
podľa stanoveného harmonogramu vrátane vypracovania podrobnej správy z kontroly BOZP a OPP 

 
Školenia, Asistencia, Garancia, Poradenstvo, Administratíva 

- Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie 
- Spracovanie osnov školení pre školenia v oblasti BOZP (vedúci zam., radový zam., práce vo výškach 

a pod.)  
- Priebežné poradenstvo a poradenstvo v rámci kontrolných dní  
- Kontakt - možnosť využitia klientskej linky (nonstop) pri zavádzaní systému v prípade krízových 

situácií 
- Asistencia - zaistenie asistenčnej služby  
- garancia kvality a zodpovednosti za prípadnú preukázanú škodu + vystavenie certifikátu kvality 

systému BOZP a OPP. 
- Zastupovanie a zodpovednosť pri kontrolách Inšpektorátu práce a ďalších inšitúcií 
- Vyšetrovanie a administrovanie pracovných úrazov zamestnancov obstarávateľa 
- Všetky ďalšie činnosti úlohy a činnosti vyplývajúce zo Zákona č. 124/2006 Z. z.  

 
 

II. Povinná zdravotná služba 
 
Predmetom zákazky v tejto oblasti je poskytovanie komplexných službieb v oblasti Povinnej zdravotnej služby 
(PZS) v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a následnej 
novelizácie č. 204/2014 Z. z. s účinnosťou od 1.8.2014 a to najmä: 

- hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobov vykonávania práce z hľadiska ich 
možného vplyvu na zdravie zamestnancov,  

- zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné 
kombinované účinky na zdravie,  

- hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľanie sa na 
vypracovaní posudku o riziku, navrhovanie opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika - 1x ročne, 
v spojení s pravidelnou následnou kontrolou BOZP a OPP  

- vypracúvanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík  
- podpora prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany 

zdravia,  
- poskytovanie primeraného poradenstva klientovi a zamestnancom pri : 

a. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a 
pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,     

b. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo 
technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, 

c. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a 
ergonómii,  

- vypracúvanie programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, týkajúce sa zlepšovania 
pracovných podmienok a vyhodnocovanie nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska  

- poskytovanie informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, 
hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii  

- vypracovanie prevádzkových poriadkov a ich predkladanie príslušnému regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva na schválenie   

- následná aktualizácia dokumentácie v prípade zmeny predpisov alebo pracovných podmienok na 
pracovisku    
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- Zastupovanie a zodpovednosť pri kontrolách Inšpektorátu práce a ďalších inšitúcií 
- Vyšetrovanie a administrovanie pracovných úrazov zamestnancov obstarávateľa 
- Všetky ďalšie činnosti úlohy a činnosti vyplývajúce zo Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a následnej novelizácie č. 204/2014 Z. z. 
 
 

III. Ochrana osobných údajov 
 
Predmetom zákazky v tejto oblasti je poskytovanie komplexnýxh služieb pri zavedení komplexného systému 
ochrany osobných údajov u verejného obstarávateľa a to všetkých náležitostí vyplývajúcich zo Zákona č. 
122/2013 Z. z. o Ochrane osobných údajov, najmä: 

- Vypracovanie komplexnej dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov  
a. bezpečnostný zámer 
b. analýza bezpečnosti informačných systémov 
c. bezpečnostné opatrenia    
- Evidenčné listy informačných systémov  
- Oznámenie IS úradu na OOU  
- Usmernenia  
- Odporúčania 
- Školenie oprávnených osôb  formou výkladu spracovanej dokumentácie 
- Všetky ďalšie činnosti úlohy a činnosti vyplývajúce zo Zákona č. 122/2013 Z. z. o Ochrane osobných 

údajov 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky  
I. časť BOZP 10 471,00 €  (bez DPH) 
II. čast PZS   2 030,00 €  (bez DPH) 
III. cast OOÚ      435,00 €  (bez DPH) 
 
SPOLU  12 936,00 € (bez DPH) 

 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Zdravé regióny, Ferienčíkova 20, 811 08 Bratislava, 6. Poschodie 
 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
 Trvanie spolupráce (zmluvné trvanie): 3 roky (36 mesiacov) 
 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nie 
 

11. Financovanie predmetu zákazky:   
- Štátny rozpočet / Európske štrukturálne a investičné fondy 
- Faktúra bude uhradená na základe platnej zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní po prevzatí faktúry 
verejným obstarávateľom 
 

12. Lehota na predloženie ponuky:  22.3.2017 o 10:00 hod.   
 

13. Spôsob predloženia ponuky:  
Ponuku je potrebné predložiť najneskôr do termínu uvedenom v bode 12 Výzvy a to elektronickou 
poštou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby: michal.kubo@zdraveregiony.eu  
 

14. Kritérium na vyhodnotenie a spôsob hodnotenia ponúk:  

 
Kritérium: Celková cena za príslušnú časť zákazky (v EUR s DPH) 
 
Definícia kritéria: Celková cena za príslušnú časť (I., II. alebo III.) je cena za dodanie predmetu 
zákazky v rozsahu a v súlade s požiadavkami uvedeným v tejto Výzve, vypočítaná a vyjadrená v 
EUR s DPH. Uchádzač do navrhovanej celkovej ceny zahrnie všetky priame a nepriame náklady, 
ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie služby v súlade so zmluvou. 
 
Úspešná bude ponuka s najnižšou cenou, ostatné ponuky budú neúspešné. 
 
Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritérií vo svojej ponuke do prílohy č. 1 tejto Výzvy 
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15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

 
15.1 Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatne 

vyhodnocované časti, ktoré sú uvedené v bode 6 tejto Výzvy.  Uchádzač môže predložiť svoju 
ponuku na všetky časti zákazky, alebo môže predložiť ponuky podľa vlastného uváženia len na 
niektoré časti. 

 
15.3 Variantné riešenie: neumožňuje sa  
 
15.4 Komunikácia/Jazyk: Komunikácia pri zadávaní zákazky sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. 

Ponuky a dokumenty sa predkladajú v štátnom (v slovenskom) jazyku, okrem dokladov v českom 
jazyku. 

15.5 Forma ponuky: elektronická písomná forma v nadväznosti na bod 13 Výzvy. Dokumenty, ktoré 
tvoria elektronickú ponuku sa predkladajú v elektronickej forme, napr. v PDF.  

 
15.6 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

 
a. Identifikačné údaje uchádzača:  

obchodné meno, sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová 
stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 
ponuka predkladá (I., II., III. časť, prípadne všetky časti zákazky) 
 

b. Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať služby  
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (vo forme fotokópie v PDF) 
 

c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria – príloha č.1 Výzvy vo forme elektronického 
„skenu“ dokumentu napr. PDF. 

  
d. Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky 

Uchádzač je povinný identifikovať konkrétny predmet plnenia zmluvy zmysle konkrétneho 
rozsahu a v súlade s uvedenými zákonmi v bodoch I., II. a III. predmetu zákazky 
(nepovinné) Uchádzač môže uviesť priamy weblink na svoje webové sídlo  

 
e. návrh zmluvy uchádzača, ktorá musí spĺňať minimálne náležitosti písomného zmluvného 

vzťahu, súčasťou alebo prílohou ktorej budú podmienky na poskytovanie služieb 
v minimálnom zákonnom rozsahu  

 
Verejný obstarávateľ je v zmysle pravidiel poskytovateľa finančných prostriedkov povinný pri zákazke nad 
5000 € bez DPH povinný uzatvoriť s úspešných uchádzačom písomnú zmluvu  
 

16. Otváranie ponúk: je neverejné 
 

17. Lehota viazanosti ponúk:  
30.4.2017  
 

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  podľa bodu 3 Výzvy 
Mgr. Michal Kubo, administrátor zákazky 
 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

a. Po vyhodnotení prijatých ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia 
ponúk vo vzťahu k ním predloženej ponuke, prostredníctvom elektronickej správy na 
elektronickú e-mailovú adresu. 

 
b. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej CELKOVÁ CENA  

prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom, alebo ponuka neobsahuje všetky 
dokumenty a údaje uvedené v bode 15.6 tejto Výzvy, alebo ponuka je v rozpore 
s požiadavkami verejného obstarávateľa podľa tejto Výzvy. 
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c. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou  a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

 
 
d. Kalkulácia ceny a lehota dodania predložená úspešným uchádzačom bude prílohou alebo 

súčasťou uzavretej zmluvy. 
 
 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 
 
 

V Bratislave dňa 13.3.2017 
 
S úctou,  
 

 
 

..........................................................  
Mgr. Michal Kubo 
Expert metodik 
Administrátor zákazky 



 

 
 
 

príloha č.1 Výzvy 

 
Návrh na plnenie kritérií 

 
Identifikácia uchádzača: .................................. .................................. 
 
 

Časť I. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 
 

Kritérium 
 

 
Váha kritéria 

 
Návrh na plnenie 

kritéria 

Celková cena za predmet zákazky  
(v EUR s DPH) 

100  

 

 
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH   
 

 Dátum: .................................. 
 

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

   Pečiatka a podpis uchádzača 
 
 

Časť II. Povinná zdravotná služba 
 

 
Kritérium 

 

 
Váha kritéria 

 
Návrh na plnenie 

kritéria 

Celková cena za predmet zákazky  
(v EUR s DPH) 

100  

 
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH   
 

 Dátum: .................................. 
         ............................................................. 

   Pečiatka a podpis uchádzača 
 

Časť III. Ochrana osobných údajov 

 
 

Kritérium 
 

 
Váha kritéria 

 
Návrh na plnenie 

kritéria 

Celková cena za predmet zákazky  
(v EUR s DPH) 

100  

 
 

 
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH   
 

 Dátum: .................................. 
 

         ............................................................. 
   Pečiatka a podpis uchádzača 


