
 
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Vazovova 5,  812 43 Bratislava 

 
 
 

  PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA   
 

S ú ť a ž n é   p o d k l a d y 
pre vypracovanie ponuky na poskytovanie služieb 

 
Pracovná zdravotná služba 

 
 
 

Za súlad týchto súťažných podkladov s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zodpovedá: 
 
 
      
         
         Ing. Eva Šimonová 
           odborne spôsobilá osoba  
            pre verejné obstarávanie 
 
v Bratislave,  17. 2. 2008  
          
 
          
                       
        prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.  
                              prorektor  

 
 
v Bratislave, 18. 2. 2009  

 
         

 
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 

                                                                                                        rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava, február   2009 
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I.  Identifikácia obstarávateľa: 
Slovenská technická univerzita v Bratislave         
IČO: 00397 687 
Vazovova  5,  812 43 Bratislava 
tel.: 572 94 535         e-mail: eva.simonova@stuba.sk 
 
II. Predmet obstarávania: 
Predmetom obstarávania je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov 
všetkých súčastí  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
 
Číslo podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: 81120000-6,  85147000-1 
 
Vzhľadom na predpokladanú cenu predmetu zákazky a na skutočnosť, že sa jedná 
o neprioritnú službu ( kategória 25. v prílohe č. 3 k zákonu o VO) použil  obstarávateľ na 
výber dodávateľa postup podprahovej zákazky podľa § 4 ods. 4 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
III. Špecifikácia požadovaných služieb: 
 
Stručný opis predmetu zákazky 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave ( ďalej „STU“) ako verejná vysoká škola je 
povinná zabezpečiť pre svojich zamestnancov vykonávanie pracovnej zdravotnej služby 
podľa zák. č.124/2006    Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych úprav ( zák. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení neskorších predpisov a vyhl. 292/2008 Z.z o 
podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu 
odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť).  
Pracovnú zdravotnú službu zabezpečovať v rozsahu § 26 zákona NRSR č.124/2006 Z.z. 
v platnom znení neskorších predpisov a  vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z.z.  o podrobnostiach  
o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby , o zložení tímu odborníkov , ktorí ju 
vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. 
Pracovnú zdravotnú službu zabezpečovať pre všetky pracoviska a všetkých zamestnancov 
STU v Bratislave i mimo nej. 
Činnosť pracovnej zdravotnej služby pre STU vykonávať v týchto oblastiach : 

• V spolupráci so zamestnávateľom dohľad nad pracovnými podmienkami:  

o identifikáciu nebezpečných faktorov pracovného prostredia,  

o sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom,  

o kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík,  
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o vypracovanie posudkov o riziku,  

o kategorizáciu pracovných činností a návrhy na zaradenie pracovných činností do 
kategórií z hľadiska zdravotných rizík,  

o vypracovanie prevádzkových poriadkov. 

• Dohľad nad zdravotným stavom zamestnancov v súvislosti s vykonávanou prácou  

o  vykonanie  povinných preventívnych prehliadok:  

 vstupných  

 periodických  

 pri zmene pracovného zaradenia  

o po prerušení práce zo zdravotných dôvodov na viac ako 6 mesiacov:  

 výstupných  

 mimoriadnych  

 následných  

o za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu  

o preventívne prehliadky budú zohľadňovať riziká práce a pracovného prostredia 

   

• Odborné poradenstvo v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov  

o Organizovanie systému prvej pomoci na pracoviskách (školenia a odborný výcvik 
na poskytovanie prvej pomoci)  

o Výchova k zdraviu, vzdelávanie zamestnancov a zamestnávateľov:  

 v oblasti pozitívnych a negatívnych vplyvov práce a pracovných 
podmienok na zdravie,  

 v oblasti preventívnych opatrení na ochranu zdravia.  
Poskytnutie informácií: 

• zamestnancovi (písomne):  

o o zdravotnom stave a spôsobilosti na prácu,  

o o nebezpečenstvách, zdravotných rizikách pri práci a o ochrane pred nimi.  

• zamestnávateľovi (písomne):  

o o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, ev. preradenia na inú vhodnú 
prácu,  
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o  o záveroch  dohľadu nad pracovnými podmienkami,  

• zástupcom zamestnancom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisiám 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  (písomne):  

o skupinový výsledok zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,  

o o dohľade nad pracovnými podmienkami, výsledky biologických expozičných 
testov.  

• ÚVZ, RÚVZ (písomne):  

o o príčinách nebezpečenstiev a zdravotných rizík,  

o výsledky individuálneho a kolektívneho posúdenia zdravotného stavu 
zamestnancov vo vzťahu k práci.  

Zabezpečovať podľa potreby spoluprácu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti: 
• s úradom verejného zdravotníctva SR a RÚVZ,  

• so sociálnou poisťovňou,  

• so zdravotnými poisťovňami,  

• s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,  

• s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy,  

• s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti 
práce,  

Výkon týchto činností zabezpečiť minimálnym tímom odborníkov s požadovanou odbornou 
spôsobilosťou podľa hore citovanej vyhlášky pre ca 3200 zamestnancov, z ktorých  18 vykonáva 
vyhlásené rizikové práce 3. kategórie a ca 320 pracuje v zdraviu škodlivom prostredí. 

Miesto poskytnutia služby: 
 
Pracovná zdravotná služba bude poskytovaná  pre  jednotlivé súčasti STU nasledovne: 
 
1. Rektorát STU          Vazovova 5          812 43 Bratislava 
2. ÚZ Gabčíkovo                                      930 17 Gabčíkovo 3 
3. ÚZ Študentské domovy a jedálne        Bernolákova 1               811 07 Bratislava 
4. Stavebná fakulta STU          Radlinského 11,            813 68 Bratislava 
5. Strojnícka fakulta STU          Nám. slobody 17,          812 31 Bratislava 
6. Fakulta chemickej a  
      potravinárskej technológie  STU                    Radlinského 9,               812 37 Bratislava 
7. Fakulta architektúry STU                     Nám. slobody 19           812 45 Bratislava 
8. Fakulta elektrotechniky  
       a informatiky  STU                                Ilkovičova  3           812 19 Bratislava 
9. Fakulta informatiky a  
      informačných technológií STU                    Ilkovičova  3                 812 19 Bratislava 
10. Materálovotechnologická fakulta STU        Paulínska 16            917 24 Trnava 
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Približné rozdelenie počtu zamestnancov / február 2008 / podľa zložiek STU : 

Počet zamestnancov 

  Z toho  

Zložka STU    

Pedago. VV Admin. iných 

rizikové Zdr.škodl. 

FA 138 18 49 24 - - 

FEI 254 102 132 114 18 58 

FCHPT 194 102 41 123 - ca 240 

FIIT 36 19 33 19 - - 

MTF 219 26 123 97 - - 

SjF 137 34 36 91 - - 

SvF 276 77 104 71 - 11 

Rektorát - 3 85 141 - - 

ÚZ ŠDaJ - - 34 166 - - 

ÚZ Gabčík. - - 13 68 - - 
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DOTAZNÍK  

pre návrh riešenia PZS pre STU  
 
1. Názov organizácie  
 
Názov: 

 
Slovenská technická univerzita  

 
Sídlo: 

 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

 
Kontaktná osoba: 

 

 
Priamy telefón: 

 

 
 
2. Prevádzky mimo Bratislavy  
Adresa Počet 

zam. 
Adresa Počet 

zam. 
 
MTF STU, Trnava 

 
443 

 
UVZ FEI, Nemecká 

 
5 

 
DP MTF, Komárno 

 
8 

 
UVZ SvF, Kočovce 

 
8 

 
DP MTF , Brezno 

 
3 

 
UVZ SvF, Nižná Boca 

 
1 

 
DP MTF,  Nitra 

 
3 

 
DP FA, Banská Štiavnica 

 
5 

 
DP MTF, Dubnica nad Váhom 

 
5 

 
RS SjF, Ľubochňa 

 
1 

 
ÚZ STU Gabčíkovo 

 
79 

 
RS SjF, Nitrianské Rudno 

 
1 

 
RS  Vyhne 

 
1 

  

 
3. Počet zamestnancov celkom  3 196 
 
Pedagogických 

 
Vedeckovýskumných 

 
Administratívnych    

 
Iných 

 
1254 

 
378 

 
650 

 
914 

 
4. Popis pracovného prostredia 
a/ Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vyhlásené rizikové práce kategórie 3 resp.4 
 
Rizikový faktor 

 
Kategória rizika 

 
Počet zamestnancov 

 
Ionizujúce žiarenie / FEI  / 

 
3 

 
17 

 
RTG žiarenie  /FEI / 

 
3 

 
1 
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b/  
Počet zamestnancov 
pracujúcich v zdraviu 
škodlivom prostredí 

 
Škodlivý faktor 

 
240 / FCHPT / 

 
Organické a anorganické chemikálie, rozpúšťadla, veľmi 
jedovaté látky 

 
27 / FEI / 

 
Žiarenie, chemické karcinogény a škodliviny, fyzikálne 
vplyvy 

 
2 / FEI / 

 
Chemické karcinogény 

 
29 / FEI / 

 
Žiarenie 

 
5 / SvF / 

 
Chemické škodliviny, karcinogény, jedovaté látky, 

 
6 / SvF / 

 
Žiarenie, nebezpečné jedy, odber vzoriek / žúmp, kanálov / 

 
IV. Súťažné podmienky obstarávateľa a pokyny na vypracovanie ponúk : 
 

1. Ponuku vypracuje uchádzač  v slovenskom alebo českom jazyku. 
2. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. 
3. Ponuka musí obsahovať súpis všetkých predkladaných dokumentov, ktoré sú jej 

neoddeliteľnou súčasťou. Všetky listy ponuky musia byť očíslované a pevne zviazané 
tak, aby nebolo možné s nimi voľne manipulovať. 

4. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením ,, Podprahová zákazka  –  
PZS –  Neotvárať ”. Na obálke musí byť uvedená adresa  obstarávateľa a adresa sídla 
uchádzača. 

5. Obstarávateľ nepožaduje od uchádzačov zábezpeku. 
6. Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s vypracovaním ponuky. 
7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že       

cena prekročí  limit  finančných prostriedkov, ktoré má  vyčlenené na tento účel a ktoré 
ho oprávňujú použiť na výber dodávateľa postup podprahovej zákazky. 

 
VI. Cena  
 

1. Cena je dohodnutá ako cena zmluvná, vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku  
      dňu  predloženia ponuky a je platná do zmluvného termínu dokončenia predmetu  
      zákazky. 
2. V cene budú započítané ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa §2 a §3 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a §3 vyhl. č. 87/1996 Z.z.  
3. Uchádzač v ponuke uvedie celkovú cenu za poskytované služby za 1 rok 

  
Uchádzač spracuje cenu v členení: 

- cena v  € bez  DPH 
- % sadzba DPH 
- DPH v € 
- Cena v €     vrátane DPH. 
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VII. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
Uchádzač predloží v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) vyššie citovaného zákona nasledovné 
doklady: 
 

1. Platný doklad o oprávnení podnikať - výpis z obchodného registra – úradne overená 
kópia 

 
2. Oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby vydané Úradom verejného 

zdravotníctva SR – dátum úradného overenia platného dokladu nesmie byť starší ako 3 
mesiace ku dňu predkladania ponúk. 

 
3. Časová dostupnosť poskytovateľa služby z pracovísk STU – uchádzač uvedie adresu 

(adresy) zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bude poskytovať požadovanú 
službumiesta poskytovania služby 

 
4. Komplexnosť služby- uchádzač uvedie zoznam poskytovaných služieb a súvisiacich 

doplnkových služieb v zariadení 
 
VIII. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
 
Obstarávateľ určil na vyhodnotenie ponúk jediné kritérium pri splnení požadovaných  
podmienok a to najnižšia cena. 
 
IX. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania: 
 
Uchádzači predložia návrh zmluvy v súlade s § 409 a nasl. Obchodného zákonníka,  § 3 ods. 
1, 4, 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
X. Časový harmonogram súťaže: 
 
1. Odoslanie výzvy na predloženie ponúk spolu so súťažnými podkladmi: 25. 2. 2009 
      Okrem poštovej zásielky budú zaslané tieto doklady aj mailom 
 
2. Lehota na predkladanie ponúk: do  12. 3. 2009, 9.00 hod 
      Ponuky záujemcovia doručia osobne na adresu obstarávateľa uvedenej v bode I. do           
      podateľne na prízemí, č. d. A 113 alebo poštou na tú istú adresu 
 
3. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 12. 3. 2009 o 10. 00  hod. na adrese 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, v miestnosti č. E 325 na           
2. posch. Otvárania obálok s ponukami sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia 
uchádzačov, ktorí predložili ponuky, alebo nimi písomne poverené osoby. 

 
4. Lehota viazanosti ponúk:  do 31. 3. 2009 
 
5. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom bezodkladne zaslané po 

vyhodnotení ponúk komisiou. 
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XI. Vysvetľovanie súťažných podkladov: 
 
Každý z vyzvaných uchádzačov, v prípade že má záujem predložiť ponuku, može požiadať 
o vysvetlenie súťažných podkladov mailom na adrese : 
Ing. Eva Šimonová, tel. 57294 535 eva.simonova@stuba.sk. 

          
 
 
      

 


