
 

 

 

 

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

k priamemu rokovaciemu konaniu podľa § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO).   

 

1. Verejný obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) 

 

2. Názov predmetu zákazky: „Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID-19” 
Druh zákazky: Tovary 

Spoločný slovník obstarávania CPV: 

33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 

 

3. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie tovarov osobnej starostlivosti COVID-19 

špecifikovaných v Prílohách č. 1: Špecifikácia tovaru a jednotkové ceny tovaru kúpnej zmluvy a za 

podmienok dohodnutých v prílohách  č. 3 Návrhy kúpnych zmlúv tejto Výzvy (ďalej len „príloha č. 3“).   

 
4. Predmet zákazky sa delí na 7 častí: 

 

Časť č.1 - Jednorazový ochranný oblek (overal)  
Časť č.2 - Respirátor FFP 2 
Časť č.3 - Rukavice chirurgické nesterilne 
Časť č.4 - Chirurgická maska jednorazová 
Časť č.5 - Širokospektrálna dezinfekcia 
Časť č.6 - Ochranný štít 
Časť č.7 - Utesnené ochranné okuliare 

4.1  Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť zákazky.  

 

4.2  Uchádzač musí predložiť ponuku vždy na celý predmet príslušnej časti zákazky.  

 
5. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy.   

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  4 919 327,20,- EUR a z toho: 

 

Časť č.1 - Jednorazový ochranný oblek (overal)    3 660 250,00 EUR 
Časť č.2 - Respirátor FFP 2        204 667,20 EUR 
Časť č.3 - Rukavice chirurgické nesterilne     202 050,00 EUR 
Časť č.4 - Chirurgická maska jednorazová      720 000,00 EUR 
Časť č.5 - Širokospektrálna dezinfekcia          41 310,00 EUR 
Časť č.6 - Ochranný štít            37 575,00 EUR 
Časť č.7 - Utesnené ochranné okuliare        53 475,00 EUR 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania najneskôr 

do 31.12.2020 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Termín dodania bude premetom rokovania. 

  

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena – Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, 

s presnosťou na dve desatinné miesta. Ponúknutá cena musí zahŕňať všetky náklady na poskytnutie 

predmetu zákazky.  

 

9. Podmienky účasti: 

V súlade s § 82 ods. 2 ZVO požadujeme, aby uchádzač/ záujemca predložil doklady preukazujúce 

splnenie podmienok účasti nasledovne:  

I. Podmienku účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 ZVO:  



 

 

 

a) Uchádzač/záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 

a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO. 

b) Ak uchádzač/záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 

ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi 

predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 

zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov 

právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného 

orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 

ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 

5 ZVO). 

c) V prípade uchádzača/záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo 

verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti 

týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

 

II. Podmienku účasti finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ods. 1. písm. d) 

ZVO:  

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate najviac za 

posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 

prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukáže dosiahnutie obratu za vyššie určené obdobie 

pre jednotlivé časti zákazky, na ktoré predkladá ponuku, nasledovne: 

 

1. časť zákazky 1 000 000,00,-  EUR bez DPH 

2. časť zákazky    204 667,20,-  EUR bez DPH 

3. časť zákazky    202 050,00,- EUR bez DPH 

4. časť zákazky    720 000,00,-  EUR bez DPH 

5. časť zákazky      41 310,00,-  EUR bez DPH 

6. časť zákazky      37 575,00,-  EUR bez DPH 

7. časť zákazky      53 475,00,-  EUR bez DPH 

 

Ak má uchádzač účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných 

závierok (RUZ), uvedie v prehľade o celkovom obrate len internetovú adresu, na ktorej sú 

výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, 

že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač 

predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla. 

Ekvivalent v inej mene, musí byť prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky 

(ďalej len "ECB") z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v 

príslušnom roku. Prehľad o celkovom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát 

alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch. V prípade, že ich nemá zverejnené v RUZ predloží 

výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske 

roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania 

činnosti. V prípade, že uchádzač predloží ponuku na viac častí zákazky, verejný 

obstarávateľ bude akceptovať, ak uchádzač preukáže najvyšší požadovaný celkový obrat z 

tých častí zákazky, na ktoré predkladá ponuku. 

 

III. Podmienku účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1. 

písm. m) bod. 2 ZVO: 

Ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, 

certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické 

špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly 

kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu nasledovne: 

 



 

 

 

Uchádzač predloží technický list k dodávanému tovaru alebo jeho ekvivalentný doklad 

a fotografie na príslušnú časť zákazky, ktoré sa stanú prílohou príslušnej kúpnej zmluvy -

prílohe č. 1 Špecifikácia tovaru a jednotkové ceny tovaru príslušnej kúpnej zmluvy.  

 

10. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 01.12.2020 do 10:00 hod. 

Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS 

(ďalej len „EN EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/  

Záujemca v EN EVOSERVIS vloží  svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk 

(Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH) a vloží ako prílohu nasledovné dokumenty: 

a) Vyplnenú Prílohu č. 1 tejto Výzvy (na príslušnú časť zákazky)- Návrh na plnenie kritéria podpísanú 

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF. V prípade 

splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo.    

b) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 9. Doklady na preukázanie 

podmienok účasti vo formáte PDF (na príslušnú časť zákazky). 

c) Vyplnenú Prílohu č. 3 Výzvy (pre príslušnú časť zákazky) - návrh Kúpnej zmluvy vrátane jej príloh 

podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou. V prípade 

splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo vo formáte 

PDF. 

 

11. Priame rokovacie konanie:  

- Dotknuté priame rokovacie konanie verejný obstarávateľ realizuje v súlade v zmysle § 81 písm. c) 

ZVO, na základe skutočnosti, že zákazka na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej 

udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na 

vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so 

zverejnením.   

- na rokovanie podľa § 81 písm. c) ZVO bude vyzvaný uchádzač, ktorý v lehote na predkladanie 

ponúk na základe otvorenej Výzvy na predkladanie ponúk (zverejnenej na WEB MPSVR SR, 

v tlačovej správe MPSVR SR a Otvorenej výzve na predkladanie ponúk v EN EVOSERVIS) 

predloží ponuku s najnižšou Celkovou cenou za predmet zákazky v EUR s DPH pre „X-tú časť“ 

a splní požadované podmienky účasti.   

- Predmet rokovania: Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na časovú tieseň bude predmetom 

rokovania termín dodania. Rokovanie sa vzhľadom na zákaz návštev uskutoční elektronicky 

písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania EN EVOSERVIS.   

   
12. Ostatné informácie: Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v Prílohe č.2 

tejto Výzvy. 

 

13. Kontaktná osoba: Odbor verejného obstarávania, Mgr. Martina Hromkovič tel: 02/2046 2420,  e-mail: 

martina.hromkovic@employment.gov.sk 

 

PRÍLOHY: 

 
Prílohy č. 1 - Návrhy na plnenie kritérií (NPK):  

Príloha č. 1.1 „NPK časti 1 – Jednorazový ochranný oblek (overal)“  

Príloha č. 1.2 „NPK časti 2 – Respirátor FFP 2“  
Príloha č. 1.3 „NPK časti 3 – Rukavice chirurgické nesterilne“  

Príloha č. 1.4 „NPK časti 4 – Chirurgická maska jednorazová “  
Príloha č. 1.5 „NPK časti 5 – Širokospektrálna dezinfekcia“  

Príloha č. 1.6 „NPK časti 6 – Ochranný štít“  

Príloha č. 1.7 „NPK časti 7 – Utesnené ochranné okuliare“   
 

Príloha č. 2 – Ostatné informácie 
 

 

http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/


 

 

 

Prílohy č. 3 - Návrhy kúpnych zmlúv (KZ):  

Príloha č. 3.1 „KZ časti 1 – Jednorazový ochranný oblek (overal)“ 
Príloha č. 3.2 „KZ časti 2 – Respirátor FFP 2“  

Príloha č. 3.3 „KZ časti 3 – Rukavice chirurgické nesterilne“  
Príloha č. 3.4 „KZ časti 4 – Chirurgická maska jednorazová“  

Príloha č. 3.5 „KZ časti 5 – Širokospektrálna dezinfekcia“  
Príloha č. 3.6 „KZ časti 6 – Ochranný štít“  

Príloha č. 3.7 „KZ časti 7 – Utesnené ochranné okuliare“ 

 

 

 

                      Mgr. Peter Jombík 

poverený riadením odboru verejného obstarávania 


