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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.1

VŠEOBECNÉ POKYNY

A.1.1

Identifikácia vyhlasovateľa súťaže:
Názov organizácie:

NAFTA a.s.

IČO:

36 286 192

IČ DPH:

SK2022146599

Sídlo spoločnosti:

Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 4837/B

Krajina:

Slovenská republika

Kontaktná osoba:

Mgr. Martina Lacová

Telefón:

+421 2 4024 2551

Fax:

02 4024 2516

E-mail:

obstaravanie.pzs@nafta.sk

Internetová stránka:

www.nafta.sk

(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

A.1.2

Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je:
Výber dodávateľa pracovnej zdravotnej služby (ďalej „Navrhovateľ“) v rozsahu a v zmysle
zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z. z.
a vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z., najmä:
1. kontrola pracovných podmienok
a)
b)

kategorizácia pracovných činností,
objektivizácia (kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie) faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu
na zdravie odborne spôsobilou osobou, hodnotenie rizík vyplývajúcich
z objektivizácie faktorov pracovného prostredia a vypracovávanie posudkov na
základe objektivizácie

2. kontrola zdravotného stavu zamestnancov
a)

b)

lekárske prehliadky - všetky druhy (vstupné, periodické, pri zmene pracovného
zaradenia, výstupné); rozsah a periodicita lekárskych prehliadok bude stanovená
s ohľadom na objektivizáciu faktorov prostredia a vyhodnotenie rizík, ako
i s ohľadom na výsledky z predchádzajúcich prehliadok a výsledkov kontrol
pracovísk Vyhlasovateľa,
spracovanie štatistických prehľadov o stave zdravotného stavu zamestnancov
Vyhlasovateľa podľa vopred dohodnutých kategórií

3. konzultačná a kontrolná činnosť v celej oblasti ochrany zdravia
a)

výchova a vzdelávanie,
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b)
c)

pravidelná kontrola pracovísk Vyhlasovateľa vrátane špecifikácie korektívnych
a preventívnych opatrení,
spolupráca pri tvorbe, udržiavaní a zlepšovaní preventívnych a ochranných
opatrení a potrebnej dokumentácie.

Číslo súťaže podľa evidencie Vyhlasovateľa: OVS-13-28
A.1.3

Typ zmluvy
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, ktorá bude obsahovať ustanovenia dohodnuté
medzi Vyhlasovateľom a Navrhovateľom.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvy s viacerými úspešnými Navrhovateľmi.
Trvanie rámcovej zmluvy: r. 2014 – r. 2016.

A.1.4

Miesto a termín dodania
Miestom dodania sú:
1.

všetky pracoviská Vyhlasovateľa v lokalite západ a východ Slovenska (Príloha č. 4)

2.

zariadenia Navrhovateľa, resp. zariadenia poskytujúce služby, ktoré sú predmetom
súťaže, s ktorými má Navrhovateľ uzavretý zmluvný vzťah (prednostne zariadenia
v lokalite západ a východ Slovenska).

Predpokladané termíny poskytnutia služieb:
Odo dňa uzavretia rámcovej zmluvy s Navrhovateľom s možnosťou jej prolongácie do 31.
12. 2016.
A.1.5

Hodnotenie návrhov
Hodnotiť sa budú iba návrhy Navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne v zmysle
vyhlásenia súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet Navrhovateľov a
takto určených Navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy,
pričom návrh zmluvy Navrhovateľom predloží Vyhlasovateľ.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s Navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať Navrhovateľov na predloženie aktualizovanej
cenovej ponuky po každej etape rokovaní.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať Navrhovateľov na aktualizovanie cenového
návrhu formou elektronickej aukcie, v takom prípade bude Vyhlasovateľ vopred informovať
Navrhovateľov.

A.1.6

Vysvetľovanie a dorozumievanie
Akékoľvek
dorozumievanie
a poskytovanie
informácií
medzi
Vyhlasovateľom
a Navrhovateľmi sa bude uskutočňovať výlučne písomnou formou, resp. elektronickou
poštou.
E-mailová adresa a adresa pre písomnú komunikáciu je uvedená v bode A.1.1.

A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU

A.2.1

Obsah návrhu
Predložený návrh musí obsahovať informácie a doklady v tomto poradí:
1. Obchodné meno a adresu sídla/miesta podnikania Navrhovateľa, IČO a kontaktné
údaje štatutárneho orgánu navrhovateľa v súlade s výpisom Obchodného registra, resp.
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osoby oprávnenej konať v mene Navrhovateľa v záväzkových vzťahoch pre ďalšie
rokovanie o zmluvných podmienkach.
2. Cenová ponuka (Príloha č.1 - tabuľka na riadne vyplnenie).
3. Riadne vyplnený dotazník (Príloha č. 2 - tabuľka na riadne vyplnenie).
4. Čestné prehlásenie (1 podpísaný dokument) štatutárneho zástupcu Navrhovateľa, resp.
osoby oprávnenej konať v mene Navrhovateľa v súvislosti so súťažou, obsahujúce
nasledujúce skutočnosti:
a) že súhlasí s podmienkami súťaže určenými Vyhlasovateľom v zmysle týchto
súťažných podkladov a vyhlásenia OVS.
b) prehlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov, dokumentov a údajov
uvedených v návrhu.
5. Doklady a informácie týkajúce sa splnenia podmienok účasti v časti osobnej,
ekonomickej a technickej spôsobilosti:
a)

doklad o oprávnení podnikať v zmysle časti B.1 Osobné postavenie

b)

údaje a potvrdenia preukazujúce finančné a ekonomické postavenie v zmysle časti
B.2 Ekonomická a finančná spôsobilosť

c) údaje a potvrdenia preukazujúce technickú spôsobilosť v zmysle časti B.3 Odborná
spôsobilosť.
A.2.2

Vyhotovenie návrhu
Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.
Návrh musí byť vyhotovený na celý predmet súťaže a to v slovenskom, resp. českom
jazyku v členení podľa jednotlivých lokalít (Západ, Východ). Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo časť predmetu súťaže neprijať. Táto skutočnosť nemôže mať vplyv na následné
navýšenie ceny ostatnej časti, resp. ostatných častí (NEVIAZANÁ PONUKA).
Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača,
perom s nezmazateľným atramentom a pod., ako aj v elektronickej podobe na CD nosiči.
Návrh musí byť zviazaný v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí.
Doklady a dokumenty tvoriace obsah návrhu, požadované v týchto súťažných podkladoch,
budú v návrhu predložené ako fotokópie, pokiaľ nie je určené inak (nie staršie ako tri
mesiace ku dňu predkladania návrhov).
Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom Navrhovateľa v súlade s výpisom
Obchodného registra, resp. osobou písomne poverenou štatutárnym orgánom na tento
úkon. Originál dokumentu preukazujúci oprávnenie osoby podpísať návrh musí byť
v takomto prípade súčasťou návrhu.

A.2.3

Platnosť návrhu
Platnosť návrhu musí byť minimálne do 31.03.2014.

A.2.4

Variantné riešenie
Neumožňuje sa predloženie variantného riešenia.

A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV

A.3.1

Označenie obalov s návrhmi
Navrhovatelia predkladajú návrhy v zabezpečenej obálke ako aj v elektronickej podobe ako
prílohu ponuky na CD nosiči alebo USB kľúči. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom
SÚŤAŽ - NÁVRH - NEOTVÁRAŤ a heslom súťaže „Pracovná zdravotná služba“ s
uvedením sídla Navrhovateľa (odosielateľa) a sídla Vyhlasovateľa uvedeného nižšie.
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A.3.2

Miesto a termín predkladania návrhov
Návrhy je potrebné doručiť na adresu:
NAFTA a.s.
sekretariát
Mgr. Martina Lacová
Votrubova 1, P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika
Lehota na predkladanie návrhov: 16.10.2013 do 12:00 hod.
Návrhy doručené po tejto lehote budú vrátené Navrhovateľovi neotvorené.

B.

PODMIENKY ÚČASTI

B.1

OSOBNÉ POSTAVENIE
Navrhovateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Ich splnenie
preukazuje predložením Čestného prehlásenia štatutárneho zástupcu, resp. osoby oprávnenej
konať v mene Navrhovateľa v súvislosti so súťažou potvrdzujúce nasledujúce skutočnosti:
a) že sa Navrhovateľ nezúčastnil na príprave alebo vyhotovení týchto súťažných podkladov,
b) že účasťou v súťaži, vykonávaním úkonov a uzatváraním súvisiacich dokumentov
nedochádza zo strany Navrhovateľa k žiadnemu porušeniu:
(i)

akejkoľvek zmluvy alebo iných dokumentov a dohôd, ktorých je Navrhovateľ zmluvnou
stranou alebo ktorými je viazaný, a/alebo

(ii)

žiadneho platného zákona, vyhlášky, nariadenia alebo iného predpisu či už všeobecnej
alebo individuálnej povahy.

Skutočnosť, že je Navrhovateľ oprávnený poskytovať službu, preukáže predložením dokladu
o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci
Navrhovateľa poskytovať požadovanú službu. Doklad o oprávnení podnikať musí odrážať
skutočný stav v čase, v ktorom sa Navrhovateľ zúčastňuje súťaže.

B.2

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ
Ekonomickú a finančnú spôsobilosť preukazuje Navrhovateľ predložením nasledovných podkladov
a uvedením nasledovných informácií:
1. finančná situácia a prehlásenie – kladná referencia bankového ústavu (nie starší ako 1
mesiac)
2. prehlásenia Navrhovateľa, vystavené ako jeden dokument:
a)

že nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, že nie je v konkurze
ani likvidácii, že nebol proti Navrhovateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,

b)

že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii
podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,

c)

že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
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d)

že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie
a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má
sídlo v Slovenskej republike ani evidované nedoplatky príspevku na poistenie
v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

e)

že sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností v období
predchádzajúcich piatich rokov,

f)

že Navrhovateľom predložené doklady sú pravdivé a úplné,

g)

že súhlasí s podmienkami súťaže určenými Vyhlasovateľom, podpísané osobou
oprávnenou konať v mene Navrhovateľa.

3. potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri podnikateľskej činnosti
s minimálnou výškou poistného krytia 200 000,- EUR – vyžaduje sa predloženie
overenej fotokópie poistnej zmluvy, pričom sa vyžaduje, aby zmluva bola účinná v deň
predkladania návrhu.

B.3

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Odbornú spôsobilosť preukazuje Navrhovateľ predložením nasledovných dokladov a uvedením
nasledovných informácií:
a. čestné prehlásenie, že Navrhovateľ bude predmet súťaže realizovať svojimi kmeňovými
zamestnancami, alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorá bude v zmluvnom vzťahu
s Navrhovateľom (v takom prípade je potrebné predložiť zároveň kópiu platnej zmluvy
uzavretej medzi Navrhovateľom a treťou osobou);
b. čestné prehlásenie, že Navrhovateľ má k dispozícii pracovný tím, ktorý bude výkon
pracovnej zdravotnej služby zabezpečovať (Navrhovateľ predloží profesionálny profil
členov tímu);
c.

cenník kvalitatívneho a kvantitatívneho
a pracovného prostredia;

d.

osvedčenie o odbornej spôsobilosti svojich členov na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie
faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného
vplyvu na zdravie;

e.

overenú fotokópiu oprávnenia Navrhovateľa vydaného ÚVZ SR v zmysle § 5 ods. 4 písm.
p) 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, ktoré musí byť
platné minimálne po dobu trvania zmluvy;

f.

potvrdenie o spôsobilosti Navrhovateľa vykonávať služby v rozsahu a v zmysle zákona NR
SR č. 124/2006 Z. z., zákona NR SR č. 355/2007 Z. z., vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z. z.
a vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z.;

g.

zoznam pracovísk, v ktorých bude Navrhovateľ poskytovať predmet súťaže (vrátane
adresy) – požiadavka Vyhlasovateľa na poskytnutie predmetu súťaže: vykonanie
prehliadky (všetkých potrebných vyšetrení) v jednom zariadení a v jeden deň (maximálny
rozsah 6 hodín);

h.

fotografie čakární, ambulancií a recepcií pracovísk, v ktorých bude Navrhovateľ poskytovať
predmet súťaže;

i.

zoznam významnejších klientov Navrhovateľa (referencie) pre obdobný predmet súťaže –
zoznam spoločností nad 250 zamestnancov za posledné 3 roky, vrátane kontaktu na
osobu, u ktorej je možné overiť referenciu, s uvedením: názvu alebo obchodného mena
spoločnosti, adresy jej sídla alebo miesta podnikania, kontaktnej osoby (meno, tel. číslo),
ktorá môže potvrdiť uvedené informácie.
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C.

OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Predmet súťaže a ďalšie požiadavky Vyhlasovateľa budú špecifikované v rámcovej zmluve
o poskytovaní služieb

D.

NÁVRH CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA

D.1

SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za predmet súťaže musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovateľom uvádzané ceny budú v EUR bez DPH.
3. Ak Navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní Vyhlasovateľa (uvedie ju) v návrhu.
4. Do ceny musí Navrhovateľ zahrnúť všetky a akékoľvek náklady, ktoré mu vzniknú
v súvislosti s poskytnutím služieb, ktoré sú predmetom súťaže.
5. Cenu za predmet súťaže uvedie Navrhovateľ v prílohe č. 1 pre jednotlivé požadované
služby po položkách vo forme vyplnenej preddefinovanej tabuľky
6. Cena za predmet súťaže je maximálna po celú dobu platnosti zmluvy.
7. Ceny navrhované Navrhovateľom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bol
podaný návrh Vyhlasovateľovi.
8. Komisia na vyhodnotenie návrhov môže požiadať Navrhovateľa o objasnenie a
zdôvodnenie primeranosti navrhnutej ceny.

D.2

FAKTURÁCIA
Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Vyhlasovateľa, ak
Vyhlasovateľ neurčí inak.

D.3

ZÁRUKA, REKLAMÁCIE
Podrobná špecifikácia záruk a spôsob vybavovania reklamácií budú predmetom zmluvy.

E.

DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Súťažné podklady poskytuje Vyhlasovateľ bezplatne, zostávajú však majetkom
Vyhlasovateľa a Navrhovateľ je povinný ich vrátiť Vyhlasovateľovi najneskôr v deň
ukončenia súťaže.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž kedykoľvek
zrušiť. O týchto skutočnostiach bude Navrhovateľov informovať.
3. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
4. V rámci vyhodnotenia návrhov si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať
Navrhovateľov o vysvetlenie návrhu, resp. overiť si niektoré údaje a skutočnosti
uvedené v návrhu.
5. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
6. Vyhlasovateľ si súčasne vyhradzuje právo dopĺňať alebo meniť ustanovenia rámcovej
zmluvy o poskytovaní služieb počas trvania súťaže až do podpísania zmluvy.
7. Návrhy sa nevracajú Navrhovateľom, ale zostávajú archivované u Vyhlasovateľa ako
súčasť dokumentácie súťaže.
8. Všetky dokumenty a listiny, ktoré Navrhovateľ predloží Vyhlasovateľovi, musia byť
podpísané Navrhovateľom, štatutárnym orgánom Navrhovateľa alebo členom
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štatutárneho orgánu Navrhovateľa alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v
mene Navrhovateľa v záväzkových vzťahoch. Oprávnenie tejto osoby musí byť v súlade
s predloženými dokladmi o oprávnení podnikať, resp. splnomocnením.
9. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najviac vyhovuje, pričom nie je
povinný oznamovať dôvody svojho rozhodnutia. Takisto je oprávnený odmietnuť všetky
predložené návrhy.
10. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva Vyhlasovateľa bez časového
obmedzenia.

F.

DÔVERNOSŤ PROCESU SÚŤAŽE
Informácie obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch, informácie, ktoré si Navrhovateľ
a Vyhlasovateľ vymenili v súvislosti s touto súťažou, na rokovaní o cene a zmluvných
podmienkach, ako aj všetky informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo niektorej strany, sú
prísne dôverné (dôverné informácie) a Navrhovateľ ich nesmie prezradiť alebo inak
poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Vyhlasovateľa.

G.

ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1
Návrh Navrhovateľa na plnenie kritérií – Cenová ponuka
Príloha č. 2
Dotazník
Príloha č. 3
Rozdelenie počtu profesií podľa lokalít Západ a Východ
Príloha č. 4
Pracoviská Vyhlasovateľa v lokalite Západ a Východ
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Príloha č. 1
Návrh Navrhovateľa na plnenie kritérií:

Navrhovateľ (obchodné meno): .........................................................
Sídlo (miesto podnikania):

.........................................................
.........................................................

Činnosť PZS - lokalita Západ
2.1

Cena bez DPH (€)

kontrola pracovných podmienok

2.1.1 kategorizácia pracovných činností v zložení:
2.1.1.1 verifikácia existujúcej kategorizácie pracovných činností

/ osoba

2.1.1.2 kategorizácia pracovných činností v prípade zmeny legislatívy

/ osoba

2.1.2 objektivizácia (kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie) faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie odborne spôsobilou osobou, hodnotenie rizík
vyplývajúcich
z objektivizácie
faktorov
pracovného
prostredia
a vypracovávanie posudkov na základe objektivizácie

/ osoba

2.2

kontrola zdravotného stavu zamestnancov Vyhlasovateľa

 lekárske prehliadky - všetky druhy (vstupné, periodické, pri zmene
pracovného zaradenia, výstupné); rozsah a periodicita lekárskych
prehliadok bude stanovená s ohľadom na objektivizáciu faktorov
prostredia a vyhodnotenie rizík, ako i s ohľadom na výsledky
z predchádzajúcich prehliadok a výsledkov kontrol pracovísk

/ osoba

 spracovanie štatistických prehľadov o stave zdravotného stavu podľa
dohodnutých kategórii
2.3

konzultačná a kontrolná činnosť v celej oblasti ochrany zdravia

 výchova a vzdelávanie
 pravidelná kontrola pracovísk
a preventívnych opatrení

vrátane

špecifikácie

korektívnych
/ osoba

 spolupráca pri tvorbe, udržiavaní a zlepšovaní
a ochranných služieb a potrebnej dokumentácie
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Činnosť PZS - lokalita Východ
2.1

Cena bez DPH (€)

kontrola pracovných podmienok

2.1.1 kategorizácia pracovných činností v zložení:
2.1.1.1 verifikácia existujúcej kategorizácie pracovných činností

/ osoba

2.1.1.2 kategorizácia pracovných činností v prípade zmeny legislatívy

/ osoba

2.1.2 objektivizácia (kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie) faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie odborne spôsobilou osobou, hodnotenie rizík
vyplývajúcich
z objektivizácie
faktorov
pracovného
prostredia
a vypracovávanie posudkov na základe objektivizácie

2.2

/ osoba

kontrola zdravotného stavu zamestnancov

 lekárske prehliadky - všetky druhy (vstupné, periodické, pri zmene
pracovného zaradenia, výstupné); rozsah a periodicita lekárskych
prehliadok bude stanovená s ohľadom na objektivizáciu faktorov
prostredia a vyhodnotenie rizík, ako i s ohľadom na výsledky
z predchádzajúcich
prehliadok
a výsledkov
kontrol
pracovísk
Vyhlasovateľa

/ osoba

 spracovanie štatistických prehľadov o zdravotnom stave zamestnancov
Vyhlasovateľa podľa vopred dohodnutých kategórií
2.3

konzultačná a kontrolná činnosť v celej oblasti ochrany zdravia

 výchova a vzdelávanie
 pravidelná kontrola pracovísk Vyhlasovateľa
korektívnych a preventívnych opatrení

vrátane

 spolupráca pri tvorbe, udržiavaní a zlepšovaní
a ochranných služieb a potrebnej dokumentácie
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Príloha č. 2 Dotazník

1)

Informácie o spoločnosti
Obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
Deň zápisu v obchodnom/živnostenskom
registri:

2)

Rozsah pôsobnosti poskytovania služieb
a) Poskytujete výkon LPP na jednom mieste (v jednej poliklinike)?:


Lokalita západ
VÚC

ÁNO

NIE

Uviesť miesto a názov polikliniky

ÁNO

NIE

Uviesť miesto a názov polikliniky

Bratislavský
Trnavský


Lokalita východ
VÚC

Košický
b) Ak "NIE", kde a akým spôsobom poskytujete LPP? (popísať)


Lokalita západ



Lokalita východ

c) Sú poskytované služby v rámci LPP realizované v jeden deň?

ÁNO

NIE

d) Za akú dobu viete vypracovať a zaslať Posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca
zamestnávateľovi a zamestnancovi?
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3)

Doba nepretržitého prevádzkovania PZS
Číslo oprávnenia

4)

Dátum vydania oprávnenia

Doba výkonu PZS (mesiac)

Údaje o špecializácii a vzdelaní zamestnancov
Počet
vlastných/kmeňových
zamestnancov
Západ
Východ

Špecializácia

Počet zazmluvnených
zamestnancov
Západ

Východ

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
pracovné lekárstvo
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
služby zdravia pri práci
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
verejné zdravotníctvo
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
všeobecné lekárstvo
verejný zdravotník po získaní vysokoškolského
vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo
verejný zdravotník po získaní vyššieho
odborného vzdelania v odbore diplomovaný
asistent hygieny a epidemiológie so
špecializáciou v špecializačnom odbore zdravie
pri práci
sestra
zdravotnícky pracovník so špecializáciou v
špecializačnom odbore hygiena pracovných
podmienok
zdravotnícky pracovník so špecializáciou v
špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v
preventívnom pracovnom lekárstve a
toxikológii
zdravotnícky pracovník so špecializáciou v
špecializačnom odbore ergonomika a
rehabilitačné inžinierstvo
zdravotnícky pracovník po získaní
vysokoškolského vzdelania v odbore
psychológia so špecializáciou v špecializačnom
odbore pracovná a organizačná psychológia

5)

Zabezpečenie kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia
a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie odborne
spôsobilou osobou z radu svojich zamestnancov
a) Ktoré z uvedených faktorov pracovného a životného prostredia dokážete objektivizovať, resp. posúdiť
vlastnými zamestnancami?
Faktor

Osvedčenie

Osoba

Prach
Chemický
Karcinogénny
Mutagénny
Prchavé
organické
látky
Osvetlenie
Hluk
Vibrácie
El. mag. pole
Tepelno-vlhkostná
13
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mikroklíma
Fyzická záťaž
Psychická záťaž
Senzorická záťaž
Zobrazovacie jednotky
b) Ako rýchlo viete reagovať na požiadavky na posudzovanie pracovísk zo strany Vyhlasovateľa?

6)

Lekárske vyšetrenia v zmysle odborného usmernenia MZ SR
Doplňte áno/nie
Druh vyšetrenia
Anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy
Kompletné fyzikálne vyšetrenie
Orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií
Orientačné vyšetrenie zraku
Vyšetrenie šepotom a hlasnou rečou
Vyšetrenie prahovej a tónovej audiometrie
Vyšetrenie očného pozadia
Elektrokardiografické vyšetrenie
Laboratórne vyšetrenia
 krvný obraz
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 hormóny štítnej žľazy
 biochemický skríning
 kreatinín v sére
 kyselina močová
 Bi
 AST
 ALT
 GMT
 cholesterol
 TAG
 HDL
 LDL
 VLDL
 glykémia nalačno v sére
 vyšetrenie funkcie obličiek
 vyšetrenie krvných plynov
 reumatoidné faktory
 ASLO
 latex
 autoprotilátky
 zápalové markery (CRP, mukoproteíny)
 spútum na nešpecifickú flóru
 spútum mikroskopicky a kultivačne na BK
 MTX II
 cytologické vyšetrenie spúta
 BET
Chladový test s hodnotením Lewis-Prusíkovho príznaku pred a po ochladení
Kvalitatívne chemické vyšetrenie moču
Sediment
Neurologické vyšetrenie (elektromyogram)
Urologické vyšetrenie
Gynekologické vyšetrenie
Angiologické vyšetrenie
Očné vyšetrenie (perimeter)
Audiometrické vyšetrenie
Vyšetrenie vestibulárneho aparátu
Kožné vyšetrenie
Dermatologické vyšetrenie
Dermatoskopické vyšetrenie
Otorinolaryngologické vyšetrenie
Pneumologické vyšetrenie
Rhinomanometrické vyšetrenie
Elektromyografické vyšetrenie
Rádiologické vyšetrenie vybraných častí skeletu
Vyšetrenie vestibulárneho systému pri celotelových vibráciách
Hematologické vyšetrenie
Hepatologické vyšetrenie
Nefrologické vyšetrenie
Kardiologické vyšetrenie
Imunoalergologické vyšetrenie
Endokrinologické vyšetrenie
Reumatologické vyšetrenie
Bodypletyzmografické vyšetrenie
Pletyzmografické vyšetrenie pred ochladením a po ochladení
Ultrasonografické vyšetrenie
Rtg vyšetrenie
Ortopedické vyšetrenie
DLCO
CT vyšetrenie
HRCT vyšetrenie pľúc
Funkčné vyšetrenie pľúc
Posúdenie snímky hrudníka podľa ILO klasifikácie
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Ergometria (spiroergometria)
Psychologické vyšetrenie
Psychiatrické vyšetrenie
Vybrané onkomarkery
 CEA
 CYFRA
 NSE
 NCE
 SCC
 CA-19-9
 AFP
 TPA
 PSA
 CA 15-3
 CA-125
Stolica na okultné krvácanie
Cytogenetické vyšetrenie (chromozómové aberácie lymfocytov periférnej krvi)
Stanovenie benzénu v krvi (benzén)
Stanovenie t, t-mukónovej kyseliny v moči (benzén)
Stanovenie S-fenylmerkaptúrovej kyseliny v moči (benzén)
Stanovenie kyseliny hippurovej v moči (toluén)
Stanovenie toluénu v krvi (toluén)
Stanovenie kyseliny metylhippurovej v moči (xylén)
Stanovenie xylénu v krvi (xylén)

7)

Certifikáty
Druh

ÁNO

NIE

Platnosť

Vydal/stupeň

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Iné (uviesť)

8)

Referencie (vypíšte spoločnosti, u ktorých zmluvne vykonávate zdravotný dohľad)
Doba výkonu
(mesiac)

Názov spoločnosti
1.
2.
3.
4.
5.

9)

Spôsob objednávania a sledovania výkonu LPP u zamestnancov Vyhlasovateľa
Akým spôsobom bude riešené objednávanie zamestnancov Vyhlasovateľa na LPP? (formou elektronického
internetového portálu; formou asistentky/asistenta - osoby zabezpečujúcej objednanie zamestnancov
Vyhlasovateľa na LPP; bude si viesť Vyhlasovateľ; alebo iný spôsob).
Popíšte spôsob evidencie a zabezpečovania výkonu LPP a uveďte v akej dobe od objednania bude realizovaná
LPP:

10 ) Akým spôsobom bude riešené príp. zrušenie termínu, preobjednanie; sankcie
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10) Benefity pre zamestnancov Vyhlasovateľa
Aké benefity viete poskytnúť zamestnancom Vyhlasovateľa v prípade uzatvorenia zmluvy?
1.
2.
3.
4.
5.

11) Benefity pre Vyhlasovateľa
Aké benefity viete poskytnúť Vyhlasovateľovi v prípade uzatvorenia zmluvy?
1.
2.
3.
4.
5.
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Príloha č. 3 Rozdelenie počtu profesií podľa lokalít Západ a Východ

Administratívne profesie

Robotnícke profesie

Robotnícke profesie

(LPP 1x za 3 roky)

(LPP 1x za 2 roky)

(LPP 1x za 1 rok)

Divízia

Celkový počet
zamestnancov

Lokalita
Západ

Lokalita
Východ

Lokalita
Západ

Lokalita
Východ

Lokalita
Západ

Lokalita
Východ

Lokalita
Západ

PZZP

55

-

7

-

96

-

158

PaŤ

36

7

12

-

77

68

125

75

POS a V

13

-

2

-

90

18

105

18

DS

87

6

13

-

36

-

136

6

GR

107

-

-

-

-

-

107

Celkom

298

13

34

299

86

631

Celkom
zamestnancov
NAFTA a.s.
k 25. 9. 2013

Lokalita
Východ

99
730
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Príloha č. 4 Pracoviská Vyhlasovateľa v lokalite Západ a Východ

Stredisko
CA PZZP Láb
CA Gajary
ZS Gajary 1
ZS Gajary 2
ZS 1 Suchohrad
ZS 2 Suchohrad
ZS 3 Gajary
ZS 4 Gajary
ZPS Gajary báden
Meracia stanica Pl. Štvrtok
ZPS Láb 3
ZS 6 Malacky
ZS 7 Jakubov
ZU Láb
ZPS Závod prieskum
ZPS Studienka
ZPS Trakovice
ZNS Gajary
ZNS Dúbrava
ZNS Cunín
Expedícia Veľké Leváre
ZPS Senné
TJ Bánovce
ZPS Moravany
ZPS Stretava
ZPS Trebišov
CK Závod
IDECO BIR 8005
IDECO DIR 3009
GVS 1060/2
GVS 1060/3
GVS 3070
Polygón Lozorno
Areál POS a V Gbely
Areál Michalovce
AB Bratislava
PTB Plavecký Štvrtok

Okres
Katastrálne územie
Malacky
Plavecký Štvrtok
Malacky
Gajary
Malacky
Gajary
Malacky
Gajary
Malacky
Jakubov
Malacky
Jakubov
Malacky
Gajary
Malacky
Gajary
Malacky
Gajary
Malacky
Plavecký Štvrtok
Malacky
Láb
Malacky
Malacky
Malacky
Plavecký Štvrtok
Malacky
Láb
Malacky
Závod, Veľké Leváre
Senica
Lakšárska Nová Ves
Trnava
Bučany
Malacky
Gajary
Malacky
Jakubov
Skalica
Sedlište, Unín
Malacky
Veľké Leváre
Michalovce
Pavlovce nad Uhom
Michalovce
Laškovce, Žbince
Michalovce
Moravany
Michalovce
Stretava
Trebišov
Trebišov
Senica
Moravský sv. Ján
Podľa miesta výkonu prác na jednom z vyššie
uvedených pracovísk (celá SR/všetky okresy)
Podľa miesta výkonu prác na jednom z vyššie
uvedených pracovísk (celá SR/všetky okresy)
Podľa miesta výkonu prác na jednom z vyššie
uvedených pracovísk (celá SR/všetky okresy)
Podľa miesta výkonu prác na jednom z vyššie
uvedených pracovísk (celá SR/všetky okresy)
Podľa miesta výkonu prác na jednom z vyššie
uvedených pracovísk (celá SR/všetky okresy)
Malacky
Lozorno
Skalica
Gbely
Michalovce
Michalovce
Bratislava
Bratislava
Malacky
Plavecký Štvrtok
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