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Jašík Martin
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20.01.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Pracovná zdravotná služba“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský
Mikuláš

Ulica:

Palúčanská 25, 031 23, Liptovský Mikuláš

IČO:

17336163

Kontaktná osoba: Jašík Martin
E-mail:

jasik@nsplm.sk

Tel.:

044 5563314

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi všetky činnosti tvoriace pracovnú zdravotnú službu
definovanú zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 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.
Poskytovateľ sa zaväzuje:
v rámci dohľadu nad faktormi pracovného prostredia a pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať
zdravie zamestnancov, zabezpečiť:
identifikáciu nebezpečenstiev z chemických, fyzikálnych, biologických, psychologických a zo sociologických faktorov
práce a pracovného prostredia,
sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity,
trvania a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov a ich možných kombinovaných účinkov na zdravie,
kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom práce a
pracovného prostredia, vrátane vypracovania prevádzkových poriadkov, návrhov na zaradenie pracovných činností do
kategórie rizikových prác a inej dokumentácie podľa požiadaviek objednávateľa.

poskytovať zamestnávateľovi poradenstvo a navrhovať opatrenia z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania
zdravia zamestnancov so zameraním na:
stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, najmä dispozičné, priestorové a ergonomické
riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti na vykonávané pracovné činnosti a
používané technológie,
podporu prispôsobovania práce zamestnancom,
zabezpečenie kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,

zabezpečenie kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,
zabezpečenie ochrany a kladného ovplyvňovanie zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie vrátane
prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany,
zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie a sušenie
pracovnej obuvi, na pranie a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a miestnosti na oddych,
stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania požiadaviek
ustanovených osobitným predpisom, ak ich prevádzkuje zamestnávateľ.
dohliadať na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou so zameraním na:
a) sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a vydávanie posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu
v iných prípadoch podľa požiadavky objednávateľa.
pri skončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo spôsobiť v neskoršom období jeho zhoršenie,
pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu v súvislosti s prácou, počas vymedzeného času
vykonávania danej práce,
pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej
expozície faktorom práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok, pri výskyte špecifických
zmien alebo zvýšenom výskyte nešpecifických zmien ich zdravotného stavu, s možnosťou vývoja poškodenia zdravia z
práce alebo kontraindikácie na vykonávanie práce,
ak nevykonávali viac ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného
stavu vo vzťahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie prác a odporúčali vhodné
opatrenia na ochranu ich zdravia, alebo opodstatnenosť ich preradenia na inú prácu a poskytnutie pracovnej
rehabilitácie,
v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie v dôsledku expozície zdraviu
škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia alebo zdravotne nevhodných pracovných podmienok vrátane
biologického monitorovania expozície,
pred ich zaradením na výkon práce alebo pri zmene pracovného zaradenia, ktoré môžu ohroziť ich zdravie alebo
zdravie iných osôb,
b) sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu v určených intervaloch po skončení práce v prostredí so zdraviu škodlivými
faktormi, ktorých pôsobenie sa môže prejaviť v neskoršom období,
c) účasť na opatreniach pracovnej rehabilitácie a zabezpečovaní rekondičných pobytov,
d) očkovanie (vírusová hepatitída typ A, B, prípadne ďalšie očkovania podľa požiadaviek verejného obstarávateľa)
a sledovanie splnenia požiadaviek na povinné očkovanie.

ďalej pre objednávateľa zabezpečiť
organizovanie systému prvej pomoci na pracovisku, najmä uskutočňuje pravidelné školenia vybraných zamestnancov v
oblasti prvej pomoci,
účasť na vypracúvaní a realizácii programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov vrátane štúdií o vplyve práce,
pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na
vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
výchovu a vzdelávanie zamestnávateľov a zamestnancov o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a
faktorov pracovného prostredia na zdravie a o ochrane a podpore zdravia pri práci so zameraním na možné príčinné
súvislosti akútneho, chronického poškodenia zdravia a poškodenia zdravia, ktoré sa prejaví v neskoršom období,
špecifických zmien a nešpecifických zmien zdravotného stavu, ako aj na prevenciu pred týmito možnými nepriaznivými
účinkami na zdraví,
plánovanie a organizáciu práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest, technológiách a
látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie,
rozbor pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík,
pravidelne (mesačne) informuje objednávateľa o chýbajúcich preventívnych prehliadkach a očkovaniach,
plnenie ďalších povinností vyplývajúcich z platnej právnej legislatívy.

Lekárske preventívne prehliadky

V rámci výkonu pracovnej zdravotnej služby sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa vykonávať vstupné, periodické,
výstupné a mimoriadne lekárske preventívne prehliadky zamestnancov v súlade s ust. § 1 ods. 3 Vyhlášky MZ SR č.292/2008
Z. z.. Na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vydá poskytovateľ odborný posudok o spôsobilosti na výkon
konkrétnej pracovnej činnosti. Rozsah a náplň lekárskych preventívnych prehliadok sa realizuje podľa odborného usmernenia
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (Vestník MZ SR
č. 10525/2010 – 0L), aktuálnej situácie na pracoviskách a zdravotného stavu zamestnancov. Obsahom lekárskej preventívnej
prehliadky je:
a. Základné vyšetrenie podľa druhu práce;
b. Zistenie anamnézy s kompletným preskúmaním zdravotnej dokumentácie so zameraním na predchádzajúce ochorenia;
c. Zhodnotenie celkového zdravotného stavu a posúdenie spôsobilosti:
na výkon konkrétnej činnosti,
pri zmene pracovného zaradenia,
posúdenie zdravotného stavu z hľadiska rizika práce,
pri preradení na rizikovú prácu,
pri výstupnej lekárskej prehliadke.
d. Vydanie posudku o výsledku lekárskej preventívnej prehliadky.
Objednávka na vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky musí obsahovať:
a. Identifikačné údaje objednávateľa (názov, sídlo, pečiatka zamestnávateľa – objednávateľa),
b. Identifikačné údaje zamestnanca, u ktorého sa má vykonať lekárska preventívna prehliadka, a to uvedením mena
a priezviska, dátumu narodenia, adresy bydliska, vykonávanej profesie; druhu a kategórie rizika (ak už bolo určené
rozhodnutím príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva),
c. Pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa.
Po vykonaní lekárskej preventívnej prehliadky je poskytovateľ povinný vypracovať posudok o zdravotnej spôsobilosti
zamestnanca na výkon pracovnej činnosti, podľa obsahu objednávky. Posudok musí jednoznačne určovať spôsobilosť alebo
nespôsobilosť zamestnanca objednávateľa vykonávať danú profesiu, prípadne iné jednoznačné údaje, potrebné na zaradenie
zamestnanca alebo uchádzača o zamestnanie.
Preventívne prehliadky a tiež očkovanie vo vzťahu k práci sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať v meste, ktoré je miestom sídla
objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje:
zabezpečiť poskytovateľovi prístup k potrebným informáciám a vytvoriť podmienky na výkon činnosti pracovnej zdravotnej
služby,
zabezpečiť súčinnosť s jednotlivými vedúcimi zamestnancami, zástupcami zamestnancov a bezpečnostno – technickou službou,
priebežne aktualizovať a predkladať poskytovateľovi podklady, dokumenty a informácie nevyhnutné na riadne a včasné
vykonanie činností pracovnej zdravotnej služby,
v súvislosti s výkonom lekárskej preventívnej prehliadky objednať príslušného zamestnanca vopred minimálne 7 pracovných
dní pred plánovaným termínom lekárskej preventívnej prehliadky (telefonicky, alebo e–mailom),
vyslať zamestnanca s riadne vypísanou objednávkou na výkon lekárskej preventívnej prehliadky s jedným výtlačkom
potvrdeným zamestnávateľom a zdravotnou dokumentáciou,
poskytnúť poskytovateľovi pri výkone činností podľa tejto zmluvy potrebnú súčinnosť, a to v rozsahu nevyhnutnom pre
vykonanie konkrétnych činností.

Zmluvné podmienky:
Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov od podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, alebo do vyčerpania
finančného limitu tejto zmluvy, podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr.
Objednávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje týkajúce sa fyzických osôb (zamestnancov objednávateľa), ktoré bude
objednávateľ poskytovať podľa tejto zmluvy poskytovateľovi, spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky vyšetrenia, ktoré vie vykonať objednávateľ v nemocnici, najmä ortopedické, očné,
otorinolaryngologické, kardiologické, neurologické, psychiatrické vyšetrenia, RTG vyšetrenia, laboratórne vyšetrenia
a akékoľvek iné vyšetrenia budú realizované u objednávateľa. Pri laboratórnych vyšetreniach objednávateľ poskytne bezplatne
odberový materiál.
Zmluvné strany zabezpečia, aby sa k predmetnej dokumentácii nedostali tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov
zamestnancov a ochranu údajov zdravotnej dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a
obchodného tajomstva zmluvných strán.
Poskytovateľ nezodpovedá za činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorých vykonanie je podmienené poskytnutím podkladov,
dokumentov, dokladov alebo iných informácií zo strany objednávateľa, v prípade, ak objednávateľ poskytne poskytovateľovi
podklady, dokumenty, doklady alebo informácie, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou alebo skutočnosť skresľujúce, alebo ak
takéto dokumenty alebo informácie poskytovateľovi zatají, neposkytne alebo odmietne poskytnúť.
Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou alebo písomným odstúpením od zmluvy
ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná, podpísaná
oprávnenou osobou a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 3 mesiace, ktorá
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje mesiacu, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane. Ak nebolo dohodnuté inak, akákoľvek písomnosť (napr. výpoveď, faktúra) musí byť doručovaná na adresu sídla, resp.
miesta podnikania druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v príslušnom registri (obchodnom, živnostenskom) v čase
doručovania tejto písomnosti. V prípade, ak sa akákoľvek písomnosť, odosielaná podľa predchádzajúcej vety, vráti
odosielateľovi ako nedoručená/nedoručiteľná, považuje sa deň vrátenia takejto písomnosti, za deň jej doručenia, a to aj
v prípade, ak sa o tom jej adresát nedozvedel.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak poskytovateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa toto porušenie povinností poskytovateľ neodstráni ani do 10 dní od
doručenia upozornenia poskytovateľovi.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nie je možné postúpiť na tretiu osobu pohľadávku, ktorá
vznikla na základe tejto zmluvy.
Typ zákazky: Služby
CPV:

71317200-5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
71317210-8 Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

3. Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. (Výpis z obchodného, alebo
živnostenského registra)
Návrh na plnenie kritérií s predloženou cenovou ponukou v € bez DPH

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Predmet zákazky musí spĺňať všetky požiadavky uvedené v opise predmetu.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 14 551 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 25.01.2021 , 14:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Pracovná zdravotná služba“.

Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie
kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena bez DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka
nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto poskytnutie sluzieb
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

12. Obsah ponuky
Vyplnená a doručená Príloha č.1
Návrh na plnenie kritérií s predloženou cenovou ponukou v € bez DPH

13. Doplňujúce informácie
Súčasťou procesu verejného obstarávania bude v nasledujúcej fáze elektronická aukcia.

S pozdravom
Likavčan Michal
044 5563514
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš,
Referát VO

Jašík Martin
044 5563314
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš,
Referát VO

