
                       

 
MESTO  BYTČA 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
ZA ÚČELOM ZISTENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY A VÝBERU 

ZMLUVNÉHO PARTNERA 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 6 a § 117 zák. č. 434/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 
„PRACOVNÁ  ZDRAVOTNÁ  SLUŽBA“    

 
Predmet zákazky: Pracovná zdravotná služba – služba. 
 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 

Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 

Telefón: 041/5073914 

Fax: 041/5073912 

Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček – proces verejného obstarávania 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

 
 

 

 
Mesto Bytča vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty 
zákazky a cenovej ponuky na predmet zákazky „ PRACOVNÁ  ZDRAVOTNÁ  SLUŽBA“. 
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí 
predpokladanú hodnotu zákazky, („ďalej len“ PHZ). 
V prípade, že PHZ bude v limite, ktorý umožňuje zabezpečiť výber dodávateľa prác postupom, 
podľa § 117 zákona –zadávaním zákazky s nízkou hodnotou, ponuky doručené v rámci tejto 
Výzvy nahrádzajú prieskum trhu a je preto možné ich považovať za konečné a relevantné pre 
určenie/výber úspešného uchádzača. 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré 
by mohlo byť vyhodnotené, ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka 
takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 
2. Spoločný slovník obstarávania: (CPV kód): 

Hlavný predmet 
85147000-1 Podnikové zdravotné služby 

3. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby. 
 

4.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 

 
5. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb 
pracovnej zdravotnej služby v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 



a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, pre zamestnancov Mesta Bytča na dobu 6 rokov, t. j. 72 mesiacov. Podrobný opis 
predmetu zákazky, tvorí prílohu č. 1   tejto Výzvy. 
 
6. Rozsah predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky, podľa Prílohy č. 1 
tejto Výzvy.  
 
CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY  

Por. 
č.  

 Cena bez DPH DPH Cena z DPH 

1. Pracovná zdravotná služba    

 

Výsledná cena bude určená nasledovne: 

Celková cena dodania predmetu zákazky: 

Cena bez DPH: 

Cena s DPH: 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa. 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 

8. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené. 

9. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: Doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, bude vyžadovaný v prípade pokračovania procesu verejného 
obstarávania a uzatvorenia zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom. 
 
- výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až e) zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. 
 
Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom do zoznamu osôb 
vykonávajúcich pracovnú zdravotnú službu na www.uvzsr.sk. V prípade pochybností je 
uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok 
účasti dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Ponuky, návrhy a ďalšie dokumenty vo verejnom obstarávaní budú predložené v štátnom 
jazyku (t. j. v slovenskom jazyku. Ak je doklad vyhotovený  v cudzom jazyku, predkladá sa spolu 
s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí v prípade dokumentov predložených 
v českom jazyku. 
 
 10. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 

Por.č..   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom•  
 

100 

http://www.uvzsr.sk/


• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 

 
8.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie 
predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných 
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre 
každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako 
podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej 
ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym 
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 

cenamin  – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená v EUR, 
cenan avrh  – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo vyhodnocovanej 

ponuky, vyjadrená v EUR, 
bodymax  – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
 

a) dňa 26.4.2021 do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, 

poštou,   alebo osobne na  poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy 

c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť 
v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené: 
- názov a adresa verejného obstarávateľa, 
- obchodné meno a adresa uchádzača, 
- „PRACOVNÁ  ZDRAVOTNÁ  SLUŽBA“ – NEOTVÁRAŤ 

- v ponuke je potrebné uviesť e-mailovú adresu uchádzača. 
 
10. Obsah ponuky: 

- osobou oprávnenou konať za uchádzača vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 a 4 
tejto Výzvy 

- cenník poskytovaných výkonov a služieb 
 
11. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 
verejného obstarávania v prípade, ak takto zistená PHZ bude vyššia, ako výška  finančných 
prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky.  
V prípade pokračovania procesu verejného obstarávania, ak nastanú skutočnosti podľa  § 57 
zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Opis premetu zákazky uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk slúži na určenie PHZ. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane upraviť rozsah zákazky podľa následných 
konzultácií s víťazným uchádzačom v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných 
prostriedkov. 
Súčasťou ponuky musí byť vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača, podľa 
prílohy č. 2 tejto Výzvy. 

 
11. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 
 

Ing. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 

 



 

Príloha č. 1 
 
Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb pracovnej zdravotnej služby pre Mesto Bytča, 
Mestský úrad v Bytči, Námestie slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča, v súlade so zákonom 
č. 355/2007 Z. z. o verejnom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Úspešný uchádzač bude povinný vykonávať pre verejného obstarávateľa pracovnú zdravotnú 
službu pre zamestnancov zaradených do prvej alebo druhej kategórie, a to najmä pre 
nasledovné činnosti: 
 

P. Č. SLUŽBA  PZH PREDPOKLADANÝ 
POČET  JEDNOTIEK 
(počas trvania 
zmluvy 72 
mesiacov) 

1. Prvotné posúdenie zdravotného rizika z expozície  faktorom 
práce a pracovného prostredia na pracovisku – vstupný audit 
 

 

2. Opakované posúdenie zdravotného rizika z expozície 
faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku pri 
každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať 
vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu prác 
z hľadiska zdravotného rizika. 
 

1 x 24 mes. 

3. Posúdenie zdravotného rizika z expozície s faktorom práce 
a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom 
zamestnanci  vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie. 

Najmenej raz za 24 
mes. 

 Vypracovanie dokumentácie: 
 písomný posudok o riziku  na základe výsledku 

posúdenia zdravotného rizika s kategorizáciou prác 

 aktualizácia posudku o riziku vypracovaného 
pracovnou zdravotnou službou, ak sa preukáže 
zmena  pracovných podmienok 

 písomný záznam  o posúdení rizika, ak pracovná 
zdravotná služba nezistila zmenu pracovných 
podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru 
zdravotného rizika alebo kategorizáciu práce 
z hľadiska zdravotného rizika 

Priebežne 

4. Aktualizácie a upozornenia na zmeny (napr. povinné hlásenia 
na RÚVZ) 

Priebežne 

5. Poradenstvo pri kontrolách RÚVZ Priebežne 

6. Určenie dostačujúceho počtu osôb určených na poskytnutie 
prvej pomoci 

Priebežne 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Príloha č. 2  
Počet  zamestnancov a druh práce zamestnancov podľa miesta výkonu práce: 

PRACOVISKO PROFESIA POČET 
ZAMESTNANCOV 

Mestský úrad Bytča primátor 1 

 administratívny pracovník 41 

 opatrovateľka 40 

 upratovačka 2 

 mestský policajt 9 

Knižnica Bytča knihovníčka 3 

 upratovačka 1 

Kultúrny dom Bytča administratívny pracovník 1 

 Správca, údržbár 1 

 upratovačky 3 

Tribúna  správca 1 

 upratovačka 1 

Materská škola Hrabové Učiteľka - riaditeľka 1 

 učiteľka 3 

 školníčka  1 

 kurič 1 

Materská škola Pšurnovice Riaditeľka - učiteľka 1 

 učiteľka 1 

Materská škola 
Dostojevského 

Riaditeľka - učiteľka  1 

 učiteľka 14 

 Školníčka,  1 

 upratovačka 4 

 Kurič, údržbár 1 

Materská škola Hliník 
n/Váhom 

Riaditeľka - učiteľka 1 

 učiteľka 5 

 upratovačka 1 

 školníčka 1 

 kurič 1 

Školská jedáleň E. Lániho Vedúca ŠJ 1 

 Administratívny  pracovník  1 

 kuchárka 6 

 Pomocná kuchárka 8 

Školská jedáleň ul. Mieru Vedúca ŠJ 1 

 Administratívny pracovník 1 

 vodič 1 

 Kuchárka  5 

 Pomocná kuchárka, výdaj 
stravy 

13 



                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 upratovačka 1 
Materská škola Hurbanova riaditeľka - učiteľka 1 

 učiteľka 13 

 Administratívny pracovník 1 

 upratovačka 3 

 Kurič, údržbár 1 

Materská škola Malá Bytča Riaditeľka - učiteľka 1 

 učiteľka 1 

 Kurič, údržbár  1 



 

Príloha č. 3 

Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní 

Obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO: 

 

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

Vyhlasujem, že ako uchádzač v súťaži pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,  na predmet: 
zákazky:  

„PRACOVNÁ  ZDRAVOTNÁ  SLUŽBA“, 

ktorej Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky 
č. 1/1, 014 01 Bytča, ako verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľ na stránke 
www.bytca.sk, 

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom 
obstarávaní a so zverejnením predloženej ponuky na profile verejného  obstarávateľa. 

 

 

 

 

V ..............................................., dňa .................................. . 
 
 

 

 

Meno oprávnenej osoby uchádzača: ................................................................. . 
 
 
Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ............................................................... .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 4 
 

NPONUKA 
NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ 

 
Zákazka: „PRACOVNÁ  ZDRAVOTNÁ  SLUŽBA“, 

Verejný obstarávateľ: Mesto Bytča 

Predkladá uchádzač: 

Obchodné meno uchádzača  

 

Adresa, sídlo:  

 

IČO:  

 

IČ DPH SK: (ak uchádzač nie je 

platcom DPH, upozorní na túto 
skutočnosť) 

 

Peňažný ústav: 

 

 

IBAN: 

 

 

Meno štatutárneho 
zástupcu: 

 

Kontaktná osoba, pre účely 
VO 

 

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača: Kontaktnej osoby uchádzača, pre 
účely VO 

Telefón (mobilný)   

E-mail:   

 

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

P. č. Názov položky rozpočtu 
Cena bez DPH v 

EUR 
DPH v EUR Celková cena 

  SPOLU:    

1 Pracovná zdravotná služba    

 
 
V ........................................., dňa ......................................... 
 
 

...................................................... 
(titul, meno, priezvisko štatut. zástupcu uchádzača,  
alebo oprávnenej osoby k podpisu, funkcia a podpis) 



    Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


