
 Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Verejné obstarávanie 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávanie 
 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 

Vás žiadame 
o predloženie cenovej ponuky na 

 
„Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby“ 

 
Verejný obstarávateľ:  

Úradný názov:  Základná škola Jána Švermu  
IČO:    37874071 
Poštová adresa:  Štefánikova 31 
PSČ:   066 24 
Mesto:   Humenné 
Štát:   Slovenská republika 
Kontaktná osoba:  Mgr. Jozef Šalata 
Telefón:   057/7752306, 0915 383 346 
E-mail:   zsjanasvermu@gmail.com 
www adresa:   www.zsjshe.sk 

 
Podmienky súťaže: 

1. Poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby má:  
- mať oprávnenie na vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby 

dodávateľským spôsobom podľa  § 5 ods. 4 písm. q) a r) zákona NR SR č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre všetky kategórie 
rizika 

- poskytovať minimálne tieto činnosti:  
a) preventívny pracovno-lekársky dohľad nad prácou a pracovným prostredím 
zamestnancov objednávateľa 

b) hygienický prieskum pracoviska objednávateľa 

c) analýzu faktorov práce a pracovného prostredia 

d) manažment rizika, kategorizáciu zdravotných rizík, vypracovanie posudkov o 
riziku 

e) školenia prvej pomoci a školenie v ochrane zdravia pri práci 
f) preventívne lekárske prehliadky (vstupné, periodické, výstupné, mimoriadne) 

g) poradenskú i konzultačnú činnosť pre objednávateľa 

h) reprezentáciu, resp. zastupovanie firmy pri kontrolách štátneho orgánu na 
ochranu zdravia   pri práci /inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva a pod./ 

i) konzultačné služby pre zamestnávateľa a zdravotno-výchovné prednášky podľa 
požiadaviek objednávateľa 

 
2. Cena za predmet zákazky uvedená v  ponuke musí zahŕňať všetky požiadavky a okolnosti 

uvedené v tejto výzve a musí byť stanovená ako cena pevná, vrátane DPH, bez možnosti 
jej ďalšieho navyšovania. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, uvedie 0€ DPH a upozorní 
na túto skutočnosť. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je cena za predmet ponuky a k nej 
prislúchajúci rozsah poskytovaných služieb.  
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3. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uzavretom obale s heslom „Súťaž – Poskytovanie 
pracovnej zdravotnej služby – neotvárať“ v termíne najneskôr do 16.01.2015 do 12:00 
hodiny osobne na sekretariát Základnej školy Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  
Humenné alebo poštou (rozhoduje dátum odoslania) na adresu Základná škola Jána 
Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné.   
 
 
 
 
   

         Mgr. Jozef Šalata 
             riaditeľ školy 


