
  

 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Rektorát 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava  

Oddelenie centrálneho obstarávania 

zákaziek 

 

1 
 

Prípravné trhové konzultácie 

(ďalej len „PTK“)  

realizované v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

Názov organizácie: Univerzita Komenského v Bratislave   

Adresa organizácie:   Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 44, 814 99 Bratislava 

IČO:   00 397 865  

 

Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1045/zakazky 

Kontaktná osoba: Ing. Lena Batková 

lenka.batkova@uniba.sk 

+421 918 110 003  

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

II. Predmet plánovaného verejného obstarávania  
 

Názov pripravovanej zákazky:  „Pracovná zdravotná služba pre UK“ 

 

 

Opis predmetu zákazky – základné údaje: 

Predmetom zákazky je výkon pracovnej zdravotnej služby pre potreby verejného obstarávateľa na 
obdobie 24 mesiacov v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 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.  Bližší opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1  a 2 tohto dokumentu. 
Informácia o začatí PTK bude zverejnená aj na webovej stránke verejného obstarávateľa 
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/.  
 

III. Cieľ PTK 
 

Cieľom realizácie PTK je: 

• nastavenie nediskriminačného opisu predmetu zákazky, ktorý bude zároveň spĺňať potreby 

verejného obstarávateľa a obsiahne všetky potrebné činnosti vyplývajúce zo zákonov 

a vyhlášok, ktoré musí verejný obstarávateľ spĺňať, 

• nastavenie oceňovacieho koša, 

https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1045/zakazky
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/
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• odborná spôsobilosť dodávateľov, oprávnenia potrebné na výkon tejto činnosti, 

• zistenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

Verejný obstarávateľ  žiada oslovené hospodárske subjekty o kontrolu, resp. úpravu opisu 

predmetu zákazky z hľadiska zákonnosti, rozdelenia jednotlivých činností do skupín, zjednotenie 

pojmov a činností v prípade duplicít, doplnenie chýbajúcich činností a pod. 

Na základe opisu predmetu zákazky je potrebné nastaviť oceňovaciu tabuľku (množstvá doplní 

verejný obstarávateľ na základe potrieb jeho jednotlivých fakúlt a súčasti). Verejný obstarávateľ 

pri predbežnom prieskume na internete zistil viacero možností oceňovania, napr. kurz prvej 

pomoci na osobu, na skupinu a podobne. Základná oceňovacia tabuľka, ktorá tvorí prílohu č. 2 – 

je len orientačnou tabuľkou. Verejný obstarávateľ  žiada o doplnenie tabuľky o činnosti, ktoré sú 

v opise, a je potrebné ich separátne zadať ako oceňovaciu položku, o úpravu merných jednotiek , 

celkovú kontrolu položiek a pod. 

V prípade potreby objasnenia, vysvetlenia procesu, účelu týchto PTK, prípadne položiek 

v zadávacej dokumentácií je možná aj telefonická komunikácia – viď. telefónne číslo nižšie. 

 

IV. Administratívne informácie 
 

Spôsob realizácie PTK: 

PTK budú prebiehať mailovou, resp. telefonickou formou v slovenskom, resp. českom jazyku medzi 

povereným zástupcom verejného obstarávateľa a zástupcom/zástupcami relevantného subjektu.  

Verejný obstarávateľ zašle základný opis predmetu zákazky s oceňovacou tabuľkou – prílohy č. 1 a č. 

2 (ďalej aj „zadávacia dokumentácia“) na pripomienkovanie viacerým subjektom poskytujúcim 

predmetnú službu s cieľom predísť chybovosti pri opise predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ po ukončení všetkých PTK  (mailové odpovede, prípadne telefonické 

konzultácie) vypracuje súhrnnú zápisnicu, ktorá bude obsahovať súhrn podstatných skutočností, 

ktoré vyplynuli z PTK. Zápisnica bude doručená všetkým osobám/subjektom zúčastneným na PTK 

a zároveň bude zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa https://uniba.sk/o-

univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/.  

Prostredníctvom tejto zápisnice verejný obstarávateľ oznámi najmä informácie, ktoré získal od 

účastníkov PTK, a ktoré viedli k zmene, prípadne k úprave zadávacej dokumentácie. 

Termín realizácie PTK: 

17.10.2022-25.10.2022. 

Spôsob prihlasovania na PTK: 

V prípade, ak máte záujem o mailové oslovenie so zadávacou dokumentáciou, zašlite svoju žiadosť do 

21.10.2022 e-mailom na adresu lenka.batkova@uniba.sk, resp. telefonicky na čísle +421 918 110 003 . 

Podmienky účasti na PTK: 

Verejný obstarávateľ osloví hospodárske subjekty poskytujúce služby v požadovanom predmete 

zákazky. 

Miesto realizácie PTK: 

Mailovo, telefonicky. 

https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/
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V. Ostatné 

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou PTK znáša zúčastnený subjekt bez akéhokoľvek 

finančného nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné). 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmeny podmienok realizácie PTK, o ktorých bude 

dostatočne vopred informovať. 

Verejný obstarávateľ prehlasuje, že prijme primerané opatrenia, aby v súvislosti s PTK nedošlo 

k narušeniu hospodárskej súťaže a aby bol zachovaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 

hospodárnosti a efektívnosti. 

 

Prílohy: 

1. Opis predmetu zákazky 

2. Oceňovacia tabuľka 


