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Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.,   Ivanská cesta 2 2,   821 04 Bratislava 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZADÁVACIE  PODKLADY 
 

Predmet obstarávania 
 
 

Poskytovanie PZS spolo čnosti OLO, a.s. v zmysle zákona NR 
SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 
 
 
 

Číslo obstarávania: 01-10-2013 
 
 
 
OLO a.s. nie je verejným obstarávate ľom ani obstarávate ľom v zmysle §6 a §8 Zákona 
o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.. Priebeh obstarávacích konaní je upr avený internými 
pravidlami spolo čnosti a nie postupom pod ľa citovaného zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval:  Viera Hrkeľová 
 
 
Bratislava, apríl 2013 
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ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

 
1 Identifikácia obstarávate ľa 
 

Obstarávate ľ:   Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
Ivanská cesta 22 
821 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:   Viera Hrkeľová  hrkelova@olo.sk 
IČO:     00 681 300 
IČ DPH:    SK 2020 318256 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B 

 
2 Predmet obstarávania 

Predmetom obstarávania je poskytovanie PZS spoločnosti OLO, a.s. v zmysle zákona NR 
SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podrobnejšia špecifikácia 
predmetu obstarávania je uvedená v časti 3 týchto dokladov. 

 
3 Zmluva 

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej zmluvy podľa platných predpisov. 
 
4 Miesto a termín dodania predmetu obstarávania 
4.1 Miesto dodania: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

Ivanská cesta 22 
821 04 Bratislava 

 
4.2 Dĺžka trvania zmluvy na dodanie predmetu zákazky:  

od: 01.07.2013     do: doba neur čitá  
 
5 Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti: 
- technická časť 
- ekonomická časť 

 
5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 

• kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať (výpis z OR), 
• referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených dodávok, ktoré sú podobné 

predmetu obstarávania /poskytovanie PZS v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci/, uskutočnených za obdobie posledných 36 
mesiacov. V zozname uskutočnených dodávok uchádzač uvedie:  
- názov predmetu plnenia, 
- termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes. / rok), 
- obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla, 
- údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených informácií. 

• počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky, 
• čestné vyhlásenie k podmienkam obstarávania: 

- o pravdivosti a úplnosti skutočností uvedených v ponuke, 
- o neúčasti na iných predkladaných ponukách. 

 
5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 

• cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 3 týchto zadávacích 
podkladov, 

• návrh Rámcovej zmluvy, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto zadávacích 
podkladov. 
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6 Označenie obalov ponúk 
6.1 Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, 

a označená nasledovnými údajmi: 
- adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie: „Súťaž – neotvára ť“, 
-    označenie názvu obstarávania „Poskytovanie PZS spolo čnosti OLO, a.s. v zmysle 

zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. “, 
- Číslo súťaže: 01-10-2013, 
- kontaktná osoba uchádzača. 

 
7 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť do 24.05.2013 do 12:00 hod . na adresu Obstarávateľa uvedenú 
v bode 1. 

 
8 Preskúmanie ponúk 

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti 
určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám a podmienkam uvedeným v 
týchto zadávacích podkladoch. 

 
9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a bude 
vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Rámcovej zmluvy. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky 
boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk. 
 
Obstarávate ľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zruši ť resp. nevybra ť žiadnu 
z predložených ponúk. 

 
10 Uzavretie zmluvy 
 
10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prerokované obchodné 

podmienky Rámcovej zmluvy. 
10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 24.08.2013. 
10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
 
 

ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 
 
11 Kritéria hodnotenia ponúk 
 
11.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v technickej 

časti ponuky podľa bodu 5.1, splnenie požiadaviek v zmysle opisu predmetu obstarávania 
podľa časti 3 týchto zadávacích podkladov a zohľadnenie nasledovných kritérií: 
a) cena za dodanie predmetu obstarávania, 
b) rozsah poskytovaných služieb 
c) dostupnosť lekárskych vyšetrení  

 
11.2 Návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk budú 

vyjadrené v nasledovných jednotkách: 
 

a) cena predmetu obstarávania vyjadrená v EUR bez DPH 
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ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
 

12 Predmet obstarávania 
 
Predmetom obstarávania je výkon pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona NR SR č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a všetkých súvisiacich predpisov.  
 
13 Základné údaje o spolo čnosti OLO a.s. 
 
Popis činnosti: 
zber, odvoz a likvidácia odpadu 
 
Prevádzky: 
 

• Riaditeľstvo spoločnosti, Ivanská cesta 22, Bratislava 
 

• Závod Odvoz odpadu, Ivanská cesta 22, Bratislava 
 

• Závod Triedenie odpadu: 
prevádzka Zberný dvor - Ivanská cesta 22, Bratislava 
prevádzka triedenia skla - Ivanská cesta 22, Bratislava  

    prevádzka triedenia plastov – Vlčie hrdlo 72, Bratislava   
 

• Závod Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo 72, Bratislava  
 
Počet zamestnancov: 
celkový počet:               370 
rizikové práce v 3. kat.:   20   (15 zam./ hluk, 5 zam./prach) 
nočné práce:                   40   (zmenoví zamestnanci  v nepretržitej prevádzke závodu Spaľovňa) 

                       8   (2 posádky vykonávajúce odvoz odpadu v Starom meste) 
 
 
Kategórie zamestnancov: 
THP:  68 zam. (práca s PC) 
Robotník: 85 zam. 
Vodič: 79 zam. 
Závozník: 138 zam. 
 
Priemerný vek zamestnancov: 
45 rokov 
 
Používanie OOPP: 
300 zamestnancov 
 
Priemerný po čet PÚ za rok: 
12  
 
Choroby z povolania: 
doteraz sa nevyskytli žiadne 
 
Strata zdravotnej spôsobilosti: 
v priemere 3 zamestnanci za rok 
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Predpoklad výrazného nárastu po čtu zamestnancov: 
nie 
 
Ročná miera fluktuácie zamestnancov: 
12% ( robotnícke kategórie) 
 
Škodlivé faktory pracovného prostredia: 

• Chemické (organické, toxické) 
• Fyzikálne (hluk, prach, teplota) 
• Biologické 
• Fyzická záťaž 
• Psychická záťaž 
• Práca vo výškach 
• Práca v noci 
• Obsluha strojov 
• Práca so zobrazovacími jednotkami 
 

 
Merania škodlivých faktorov: 

• závod Spaľovňa  odpadu - vykonávajú sa pravidelne v intervale 1x za 3 roky, prípadne 
podľa potreby 

• závod Odvoz odpadu – je potrebné vykonať nasledovné merania: expozíciu hlukom, 
pevným aerosólom s časovou snímkou, hodnotenie biologických faktorov, posúdenie a 
hodnotenie fyzickej záťaže 

 
Preventívne prehliadky a posúdenie zdravotnej spôso bilosti vo vz ťahu k práci: 
potrebné aktualizovať u všetkých zamestnancov (370) 
 
Vykonanie zdravotno-hygienického auditu: 
4 x ročne (kvartál - obhliadky objetov spoločnosti, stretnutia so zástupcami zamestnancov, 
konzultácie, účasť na objektivizáciách, aktualizácia kategorizácií, posudzovanie rizík) + 
spracovanie a predkladanie každoročných podkladov na RÚVZ na vyhlásenie rizikových prác 
 
 
Osobitné požiadavky: 
Realizácia LPP v ambulancii MUDr. Horváthovej, ktorá by bola lekárkou PZS 
 
Realizácia lekárskych preventívnych  prehliadok  zamestnancov lekárom PZS:  
vstupné, výstupné, periodické, vypracovanie pracovno-lekárskych posudkov / vývoj zdravotného 
stavu zamestnancov, spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti. 
 
Zabezpečenie ďalších činností pracovnej zdravotnej služby :  

Prevádzkový poriadok vypracovanie v prípade potreby + zabezpečiť schválenie na RÚVZ,  

Školenie prvej pomoci (1x za 2 roky pre 40 zamestnancov),  

Zabezpečiť objektivizácie jednotlivých rizikových faktorov pracovného prostredia v potrebnom 
rozsahu treťou osobou a to: hlukovú expozíciu, pevný aerosól, koncentráciu chemických, 
karcinogénnych a mutagénnych látok, biologické expozície, hodnotenie celkovej fyzickej záťaže 
meraním srdcovej frekvencie prístrojom POLAR, hodnotenie tepelnej pohody pri práci pomocou 
odozvy organizmu posúdenie pitného režimu, hodnotenie psychickej /senzorickej záťaže + 
vypracovanie posudku.  
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ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY 

 
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude stanovená 
ako paušálna mesačná odmena v EUR/1 zamestnanec/1 mesiac  bez DPH. 
 
Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že k navrhovanej cene bude 
propočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy.  
Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH a v cenovej ponuke 
uvedie, že nie je platiteľom DPH. 
 
 

ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVAN IA 
 
Obstarávateľ stanovuje pre dodanie predmetu obstarávania nasledovnú povinnú klauzulu, ktorá 
bude uchádzačmi zapracovaná do návrhu Rámcovej zmluvy: 
 
„V prípade záväznej cenovej ponuky iného dodávateľa, ktorý ponúkne ten istý predmet zmluvy 
vrátanie splnenia všetkých zmluvne dohodnutých ustanovení za výhodnejších podmienok, bude 
objednávateľ o tejto skutočnosti písomne informovať dodávateľa. Zároveň bude dodávateľ vyzvaný 
na prehodnotenie podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy s tým, že ak v lehote 1 mesiaca od 
výzvy nebudú dodávateľom ponúknuté podmienky, ktoré zabezpečia ekonomickú výhodnosť pre 
objednávateľa pri dodržaní stanovených technických požiadaviek, môže tento vypovedať túto 
zmluvu s výpovednou lehotou 3 mesiace, pričom táto začne plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.“ 
 
Uchádzač vo svojom návrhu Rámcovej zmluvy predloží okrem podmienok ponuky uvedených 
podľa bodu 11.2 aj sankcie za ich nedodržanie a návrh ďalších obchodných podmienok, ktoré 
budú prerokované pred potvrdením Rámcovej zmluvy. 
 
 

ČASŤ 6 - PRÍLOHY 
 
6.1 Tabuľka č.1 -  Cenník lekárskych výkonov 
6.2 Tabuľka č.2 - Cenník - objektivizácie  
6.3    Tabuľka č.3  -  Cenník - nemedicínske činnosti 
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6.1 Tabuľka č.1 
 
 
 
 

Cenník lekárskych výkonov 

Vyšetrenie Cena za jedno vyšetrenie v 
€ bez DPH 

Základné lekárske vyšetrenie vrátane vyšetrenia moču chemicky 
(kód 160 a)   

Pľúcny rőntgen, s popisom snímku   

Oftalmologické vyšetrenie (pri práci so ZJ)   

Perimetria   

Audiometria   

Spirometria   

Laboratórne testy - FW, krvný obraz, diff. Le   

Laboratórne testy - moč + sediment, kreatinín   

Laboratórne pečeňové testy   

EKG   

Pletyzmografia   

Neurologické vyšetrenie   

Cena vakcíny    

Očkovanie - úkon   
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6.2 Tabuľka č.2 

         Objektivizácia - cenník 
Jednotková 

cena v € 
bez DPH 

1. Meranie hluku 

Meranie hlukomerom osobným:   
1 profesia   
2 až 3 profesie   
4 a viac profesií   
Spracovanie protokolu   

2. Meranie osvetlenia 

Umelé osvetlenie:   
1 profesia   
2 až 3 profesie   
4 a viac profesií   
Denné osvetlenie:   
1 profesia   
2 až 3 profesie   
4 a viac profesií   
spracovanie protokolu umelé osvetlenie   
spracovanie protokolu denné osvetlenie   

3. Meranie mikroklímy 

teplota, vlhkosť, tlak, prúdenie/1 miesto   
tepelná záťaž/1 miesto   
spracovanie protokolu   
hodnotenie tepelnej pohody pri práci pomocou odozvy 
organizmu  - posúdenie pitného režimu  

4. Meranie vibrácií 

meranie vzoriek expozície vibrácií v mieste prenosu 
vibrácii na ruky   

meranie vzorky expozície vibrácií v mieste prenosu 
vibrácií na celé telo   

spracovanie protokolu   

5. Chemické analýzy 

meranie chemických škodlivín odber vzoriek/1 vzorka   
odber vzoriek - gravimetrická analýza/1 vzorka   
stanoveniu PAU/1 vzorka   
hodinová sadzba   
spracovanie protokolu   

6. Meranie fyzickej záťaže  

meranie lokálnej svalovej záťaže   
meranie celkovej svalovej záťaže   
hodnotenie pracovných polôh   
hodnotenie manipulácie s bremenami  

 7. Meranie pevného 
aerosólu 

hodnotenie expozície pevným aerosólom,  
spracovanie protokolu  

 8. Meranie biolog.faktorov spracovanie protokolu  

9. Pracovná psychická 
záťaž 

hodnotenie neuropsychickej záťaže  
hodnotenie senzorickej záťaže  
vypracovanie posudku  

10. Doprava €/1 km   
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6.3 Tabuľka č.3 
 

Cenník nemedicínskych výkonov 

Názov výkonu Jednotková cena v € bez 
DPH 

Mesačný paušál  
(cena zahŕňa všetky služby PZS vrátane vykonania auditu 1 x za 
kvartál obhliadky objetov spoločnosti, stretnutia so zástupcami 
zamestnancov, konzultácie, účasť na objektivizáciách, aktualizácia 
kategorizácií, posudzovanie rizík) + spracovanie a predkladanie 
každoročných podkladov na RÚVZ na vyhlásenie rizikových prác). 
Ďalej zabezpečenie spracovanie dokumentácie a dát vyplývajúcich 
z výkonu zdravotno-hygienických služieb: hodnotiace správy, 
protokoly, posudky o riziku. 

  

Školenie prvej pomoci (1 x za 2 roky pre 40 zamestnancov)   
Prevádzkový poriadok vypracovanie v prípade potreby + 
zabezpečiť schválenie na RÚVZ,    

Evidencia preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a pozývanie 
na prehliadky, príp. objednávací systém, spolupráca s lekárom 
PZS, vypracovávanie posudkov zdravotnej spôsobilosti.  

  

 


