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Výzva na predloženie ponuky. 

 
Zdravé regióny 

Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava 

IČO: 50 626 396       
 
  
 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Zdravé regióny, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

“Výbava pre APZ, APZN a KAPZ 2020“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  

 
Názov verejného obstarávateľa: Zdravé regióny 
Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Hrustič, riaditeľka   
IČO: 50 626 396         
DIČ: 212 039 3033         
IČ DPH: -   
Tel.: +421911508054         
Fax: -         
E-mail: tatiana.hrustic@zdraveregiony.eu  
Internetová stránka: www.zdraveregiony.eu 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
Číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0056 4561                  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Ponuky je potrebné doručiť e-mailom na adresu: rastislav.urda@zdraveregiony.eu  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Rastislav Urda 

4. Predmet obstarávania: “Výbava pre APZ, APZN a KAPZ 2020“ 

Predmetom zákazky sú pracovné odevy, obuv a iná pracovná výbava pre APZ (asistenti podpory 
zdravia), APZN (asistenti podpory zdravia v nemocnici) a KAPZ (koordinátori asistentov podpory 
zdravia) vrátane označenia požadovanými logami a vrátane dopravy na určené miesto plnenia 
a súvisiacich služieb (zabalenie tovaru, vykládka, nakládka, vynesenie zabaleného tovaru do 
určenej miestnosti). Špecifikácie jednotlivých tovarov (pracovných odevov, obuvi a inej pracovnej 
výbavy pre APZ, APZN a KAPZ), predpokladané počty kusov jednotlivých tovarov a špecifikácia 
označenia logami sú uvedené v prílohe č. 1 tejto Výzvy. V prílohe č. 3 sú vyobrazené logá, ktorých 
umiestnenie a špecifikácia je uvedená pri jednotlivých tovaroch v prílohe č. 1 a prílohou č. 5 je 
dizajn manuál, ktorý je potrebný dodržať pri aplikovaní jednotlivých log. 
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Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 

Časť č. 1: Oblečenie (softshellová bunda pánska aj dámska, mikina pre APZ a KAPZ pánska aj 
dámska a mikina pre APZN, tričko krátky rukáv pánske aj dámske, polo tričko APZN, nohavice 
APZN) 

Časť č. 2: Gumáky (dámske aj pánske) 

Časť č. 3: Páska na ruku 

Ponuku je možné predložiť na jednu časť, dve časti alebo všetky tri časti predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ uviedol v prílohe č. 1 rozsah konfekčných veľkostí, ktoré bude požadovať 
v rámci predmetu zákazky. Pri oblečení pre APZN tento rozsah nie je uvedený, nakoľko presné 
veľkosti oblečenia budú úspešnému uchádzačovi oznámené po uzatvorení zmluvy pri objednávaní 
tohto oblečenia, pretože v tomto prípade závisí, či objednávané oblečenie bude mať klasické 
číslovanie alebo to bude číslovanie špecifické pre zdravotnícke oblečenie). Verejný obstarávateľ 
zároveň v prílohe č. 4 pri oblečení a obuvi pre APZ a KAPZ uviedol predpokladaný počet 
a predpokladané veľkosti za tieto položky predmetu zákazky. Tento počet jednotlivých veľkostí je 
iba predpokladaný, požadované konkrétne množstvo z jednotlivých veľkostí konkrétneho druhu 
tovaru bude uvedené v objednávkach, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vymeniť 
objednaný tovar danej veľkosti za inú veľkosť v prípade, že zamestnanec, ktorému bude tovar 
určený, bude potrebovať inú veľkosť ako bolo uvedené v objednávke. Výmenu tovaru za inú 
veľkosť ako bola uvedená v objednávke verejný obstarávateľ oznámi do 10 dní od dodania tovaru 
a dodávateľ bude povinný vymeniť tento tovar do 15 dní odo dňa oznámenia verejného 
obstarávateľa.   

Uchádzači vo svojej ponuke uvedú presné parametre k jednotlivým položkám predmetu zákazky, 
prostredníctvom, ktorých preukážu, že spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na jednotlivé 
druhy tovaru (tieto parametre uvedú do prílohy č. 1 do stĺpca, ktorý je na to určený – označený 
modrou farbou). V prípade, že uchádzač uvedie parametre, ktoré nespĺňajú požiadavky verejného 
obstarávateľa, jeho ponuka nebude akceptovaná. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje v rámci 
ponuky predložiť aj obrázok alebo fotografiu ponúkaného tovaru.  

Predmet zákazky musí byť dodaný na adresu uvedenú verejným obstarávateľom v objednávke, 
pričom týmito adresami môžu byť nasledovné adresy: 

Zdravé regióny, Koceľova 9, 821 08 Bratislava 

Zdravé regióny, Levočská 20, 058 01 Poprad 

alebo adresy bližšie špecifikované verejným obstarávateľom v objednávke, pričom to môže byť 
v nasledovných mestách:  

Bardejov, Poprad, Fiľakovo, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves, Prešov, 
Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Veľké Kapušany, Vranov nad Topľou, Zvolen, 
Rožňava, Veľký Krtíš, Revúca, Gelnica, Košice, Rimavská Sobota, Nitra, Giraltovce. 

Termín dodania bude uvedený v jednotlivých objednávkach, pričom to bude max. 30 dní od 
doručenia objednávky. 

Verejný obstarávateľ spolu s objednávkou doručí dodávateľovi popis, akým spôsobom požaduje 
dodať objednaný tovar. V tomto opise bude, o. i. uvedené, či verejný obstarávateľ požaduje 
objednaný tovar dodať iba na jedno určené miesto alebo na viac miest, požiadavky na zabalenie 
a dodanie objednaného tovaru po častiach vzhľadom k tomu pre koho bude tovar určený (napr. ak 
verejný obstarávateľ bude objednávať 200 kusov mikín, môže stanoviť, že tieto mikiny budú 
pobalené a dodané v 10 balíkoch po 20 kusov na rôzne miesta dodania podľa toho, kedy a ktorým 
zamestnancom bude verejný obstarávateľ tieto mikiny odovzdávať). 

Výsledkom prieskumu trhu bude uzatvorenie rámcovej dohody s úspešným uchádzačom, pričom 
verejný obstarávateľ bude objednávať jednotlivé tovary na základe objednávok. Predpokladaný 
počet kusov jednotlivých tovarov uvedený v Prílohe č. 2 je uvedený ako maximálny (v prípade 
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rozdelenia určitého tovaru na dámsky a pánsky nie je možné prekročiť maximálny predpokladaný 
súčet napr. dámskych a pánskych tričiek, ale je možné objednať napr. viac kusov dámskych tričiek, 
ale zároveň tým pádom menej pánskych, pričom nie je možné prekročiť maximálny počet kusov 
spolu, t. j. pri tričkách 700 kusov). 

Po vyhodnotení prieskumu trhu a určení úspešného uchádzača bude úspešný uchádzač na 
výzvu verejného obstarávateľa povinný pred uzatvorením rámcovej dohody predložiť vzorku 
každého tovaru (osobitne pre pánov a dámy), ktorý je predmetom tejto zákazky, pričom 
vzorky môžu byť predložené bez log. Zároveň musí ísť o vzorky tovarov, ktoré budú reálne 
dodané a ktorých parametre uchádzač uviedol vo svojej ponuke v rámci preukázania splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky. 
Zároveň bude úspešný uchádzač povinný doručiť e-mailom verejnému obstarávateľovi 
náhľad vyobrazenia log pri každom druhu tovaru, pričom toto vyobrazenie musí byť na 
tovare, ktorého vzorku úspešný uchádzač predloží pred uzatvorením rámcovej dohody a 
ktorý bude aj reálne dodaný po vystavení objednávky verejného obstarávateľa. Tento 
náhľad pošle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v elektronickej podobe vo 
forme obrázku na e-mailovú adresu určenú verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ 
posúdi predložené vzorky a predložené vyobrazenie log pri každom druhu tovaru a v prípade, že 
tieto budú spĺňať všetky požiadavky stanovené na jednotlivé tovary, pristúpi k uzatvoreniu rámcovej 
dohody. V prípade, že daný uchádzač nebude spĺňať požiadavky stanovené verejným 
obstarávateľom, verejný obstarávateľ nepristúpi k uzatvoreniu rámcovej dohody s týmto 
uchádzačom, ale vytvorí nové poradie bez ponuky daného uchádzača a určí nového úspešného 
uchádzača, ktorý bude musieť splniť všetky požiadavky v súvislosti so vzorkami a logami uvedené 
v tomto odseku. Uvedené môže verejný obstarávateľ aj opakovať až kým uchádzač, ktorého 
vyhodnotí ako úspešného nesplní všetky požiadavky v súvislosti so vzorkami a logami uvedené 
v tomto odseku. 

V prípade, že dodaný tovar nebude dodaný bez vád (napr. deravý, pokazený zips, nebude spĺňať 
stanovené požiadavky a pod.), verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať 
a vrátiť ho dodávateľovi, pričom dodávateľ bude povinný tovar bez vád dodať verejnému 
obstarávateľovi do 7 dní od vrátenia z dôvodu, že tovar mal nejaké vady.  

Všetky tovary musia byť dodané zabalené tak, aby boli chránené pred poškodením pri manipulácii, 
preprave a vonkajšími vplyvmi. Všetky tovary musia byť balené jednotlivo 
v sáčkoch/vreckách/krabiciach. 

Logá musia byť aplikované v zmysle špecifikácie podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 3 a podľa dizajn 
manuálu, ktorý tvorí prílohu č. 5.  

Všetky výrobky musia byť označené symbolmi ošetrovania.  

CPV kódy:   
18000000-9 Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo 
18110000-3 Pracovné odevy 
18221200-6 Bundy 
18331000-8 Tričká s krátkym rukávom 
18333000-2 Polokošele 
18234000-8 Nohavice 
18800000-7 Obuv 
18812200-6 Gumové čižmy 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Rámcová dohoda 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): je uvedený v bode 4 tejto výzvy  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  30.851,70 EUR bez DPH 
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8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miesto dodania:  Bude uvedené v jednotlivých objednávkach, pričom to môžu byť nasledovné 
miesta: 

Zdravé regióny, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava 

Zdravé regióny, Levočská 20, 058 01 Poprad 

alebo adresy bližšie špecifikované verejným obstarávateľom v objednávkach, pričom to môže byť 
v nasledovných mestách:  

Bardejov, Poprad, Fiľakovo, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves, Prešov, 
Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Veľké Kapušany, Vranov nad Topľou, Zvolen, 
Rožňava, Veľký Krtíš, Revúca, Gelnica, Košice, Rimavská Sobota, Nitra, Giraltovce. 

Termín dodania bude uvedený v jednotlivých objednávkach, pričom to bude max. 30 dní od 
doručenia objednávky. 

Výsledkom prieskumu trhu bude uzatvorenie rámcovej dohody na každú časť, pričom rámcová 
dohoda bude uzatvorená do 31.12.2021 alebo do vyčerpania maximálneho limitu rámcovej 
dohody, resp. maximálneho množstva všetkých tovarov, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Termín 
dodania bude uvedený v jednotlivých objednávkach, pričom to bude max. 30 dní od doručenia 
objednávky. 

Rámcová dohoda bude uzatvorená do 31.12.2021. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: verejný obstarávateľ neposkytuje 
súťažné podklady 

11. Financovanie predmetu zákazky: Národný projekt Zdravé komunity 2B, Národný projekt Zdravé 
komunity 3B, prípadne iný projekt alebo z vlastných finančných prostriedkov verejného 
obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ nebude platby za objednané tovary realizovať vopred, ani na dobierku. Platby 
sa budú realizovať na základe faktúry, ktorá bude vystavená po dodaní tovaru, pričom splatnosť 
faktúr bude 30 dní.  

12. Lehota na predloženie ponuky: 24.11.2020 do 10:00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresu: rastislav.urda@zdraveregiony.eu 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za každú časť predmetu zákazky s DPH. 
Úspešným uchádzačom v každej časti zákazky sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu 
cenu za danú časť predmetu zákazky.  

Uchádzači uvedú jednotkovú cenu do tabuľky uvedenej v prílohe č. 2 „Podklad pre nacenenie“ za 
všetky tovary uvedené v prílohe č. 1, podľa toho na ktorú časť uchádzač predloží ponuku. 
Jednotková cena bude automaticky prepočítaná predpokladaným počtom kusov a celkové ceny za 
jednotlivé tovary (po vynásobení jednotkovej ceny počtom kusov) budú spočítané, čím sa dostane 
výsledná celková maximálna cena za danú časť predmetu zákazky. Uchádzač, ktorý ponúkne 
najnižšiu celkovú maximálnu cenu za danú časť predmetu zákazky bude vyhodnotený ako úspešný 
v danej časti predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti alebo 
aj všetky tri časti a uchádzač sa tak môže stať úspešný v jednej časti, v dvoch častiach alebo aj vo 
všetkých troch častiach predmetu zákazky. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuky musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku.  
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Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: 
rastislav.urda@zdraveregiony.eu, pričom ako predmet e-mailu musí byť uvedené: “PONUKA –
Výbava pre APZ, APZN a KAPZ 2020 + príslušná časť zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá“ 
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby elektronicky predložená ponuka uchádzača (pre každú 
časť zákazky, na ktorú predkladá ponuku) obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Scan vyplnenej a podpísanej prílohy č. 2, ktorá bude obsahovať cenu a identifikačné 
údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail, 
webová stránka, bankové spojenie, č. účtu, kontaktná osoba), a to na každú časť zákazky, 
na ktorú uchádzač predladá ponuku. 

b. Vyplnená príloha č. 2 tejto výzvy, a to na každú časť zákazky, na ktorú uchádzač 
predkladá ponuku, vo formáte .xlsx. 
V rámci prílohy č. 2 uchádzač uvedie svoje identifikačné údaje (obchodné meno a sídlo 
uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. 
účtu) s uvedením predmetu zákazky a časti, na ktorú sa ponuka predkladá. Vyplnená 
príloha č. 2 predložená uchádzačom sa bude považovať za návrh uchádzača na plnenie 
kritérií. Uchádzač uvedie cenu bez DPH aj s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na 
túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

c. Vyplnená príloha č. 1, prostredníctvom ktorej uchádzač preukáže, že spĺňa 
minimálne požiadavky stanovené verejným obstarávateľom 

Uchádzač v rámci prílohy č. 1 uvedie pri každom tovare špecifikáciu ponúkaného tovaru 
(tiež fotografiu alebo obrázok ponúkaného tovaru), z ktorej bude zrejmé splnenie 
požiadaviek verejného obstarávateľa na jednotlivé tovary. Vyplnená príloha č. 1 bude 
podkladom, podľa ktorého bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať splnenie požiadaviek 
na predmet zákazky (požiadaviek na jednotlivé tovary, ktoré tvoria predmet zákazky). 

d. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar v rozsahu definovaného predmetu 
zákazky (u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. 
výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).  

e. Scan vyplnenej a podpísanej prílohy č. 6 „Čestné vyhlásenie“ tejto výzvy na 
predloženie ponuky.  

16. Otváranie ponúk:  

Verejný obstarávateľ pristúpi k otváraniu ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. 

17. Postup pri otváraní ponúk:  

Verejný obstarávateľ otvorí ponuky, ktoré boli doručené e-mailom, v lehote na predkladanie ponúk 
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pristúpi k vyhodnoteniu ponúk. 

18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2020 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

JUDr. Rastislav Urda 

Tel.: 0908859848 

e-mail: rastislav.urda@zdraveregiony.eu 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

V prípade potreby vysvetlenia alebo doplnenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky je 
možné požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie e-mailom doručeným kontaktnej osobe uvedenej 
v bode 19 tejto výzvy. 

 
 
Prílohy:  
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky 
 
Príloha č. 2 – Podklad pre nacenenie 
 
Príloha č. 3 – Logá 
 
Príloha č. 4 – Predpokladaný počet kusov a predpokladané veľkosti 
 
Príloha č. 5 – Dizajn manuál 
 
Príloha č. 6 – Česné vyhlásnie – vzor 
 
Výzva na predloženie ponuky spolu s prílohami je zverejnená na web stránke verejného obstarávateľa 
v časti „Zverejňovanie“, „Výzvy na predkladanie ponúk“ 


