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Vec: Vyjadrenie verejného obstarávateľa k žiadosti o nápravu 

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín 

Predmet koncesie: Modernizácia a prevádzkovanie tepelno-technologických 

zariadení a vonkajších rozvodov tepla 

Postup verejného obstarávania: Podlimitná koncesia postupom obchodnej verejnej súťaže 

vyhlásená Výzvou na podávanie návrhov 

Vyhlásenie postupu verejného 

obstarávania: 

Vestník č. 253/2018 - 28.12.2018, číslo 18592 – KPS 

 

Dňa 10.01.2019 bola v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania doručená verejnému 

obstarávateľovi žiadosť o nápravu. 

Žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní bola 

podaná proti podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach.  

 

V žiadosti o nápravu je uvedené (citujeme): 

 

e) Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov 

V Súťažných podmienkach, časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV, Podmienky účasti  

TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÖSOBILOSŤ, bod 1., verejný obstarávateľ' definuje minimálnu 

požadovanú úroveň pre podmienku účasti Technická a odborná spôsobilosť' nasledovne, cit: 

 

Podmienky účasti - TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÖSOBILOSŤ 

 

1. Záujemca predloží vo svojom návrhu zoznam uskutočnených prác, resp. poskytnutých služieb za 

predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia súťaže s uvedením cien, lehôt uskutočnenia/dodania a 

odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 

zákona o verejnom obstarávaní. 

Minimálna požadovaná úroveň: 

Splnenie určenej podmienky účasti záujemca preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb a 

stavebných prác obsahujúceho minimálne 2 referencie (potvrdenia o plnení), ktorými preukáže, že za 

obdobie predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia súťaže uskutočnil stavebné práce, resp. poskytol 

službu rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto obchodnej verejnej súťaže 

(modernizácie, stavby, resp. rekonštrukcie plynových kotolní l. kategórie so súčtom menovitého výkonu 

väčším ako 3,500 MW v zmysle STN 070703 v rezorte zdravotníctva) v celkovej súhrnnej hodnote 

min. 1 500 000,00 EUR.. 



 

 
 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je modernizácia a prevádzkovanie tepelno-technologických 

zariadení a vonkajších rozvodov tepla. Cieľom modernizácie je zníženie nákladov, tepelných strát v 

existujúcich vonkajších rozvodoch a v kotolni, skvalitnenie a zefektívnenie dodávky tepla a odstránenie 

poruchovosti. Sme presvedčení, že v rámci splnenia minimálnej požadovanej úrovne pre technickú a 

odbornú spôsobilosť, nie je nevyhnutné preukázanie uskutočnenia stavebných prác rovnakého alebo 

podobného charakteru ako je predmet tejto obchodnej verejnej súťaže len v oblasti rezortu 

zdravotníctva. Máme za to, že výkon predmetných činností nie je špecifický výhradne pre rezort 

zdravotníctva, nakoľko sa jedná o rekonštrukciu a modernizáciu plynovej kotolne a tepelných rozvodov, 

ktorá sa bežne vykonáva v rôznych typoch objektov. 

Pre preukázanie dostatočných skúseností, profesionálnej úrovne a odbornej technickej spôsobilosti v 

danej oblasti je postačujúce preukázanie zoznamu uskutočnených prác, resp. poskytnutých služieb v 

zmysle podmienok účasti pre všetky typy objektov. 

 

Verejný obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je povinný pri stanovení podmienok 

účasti dodržať' zákonnú požiadavku, tzn. že podmienky účasti musia byt' primerané a musia súvisieť s 

predmetom zákazky, čo podľa nášho názoru nebolo splnené. Máme za to, že určenie konkrétnych 

požadovaných podmienok účasti, ich minimálna úroveň, ako aj doklady slúžiace na ich preukázanie, sú 

v kompetencii samotného verejného obstarávateľa, avšak pri ich stanovení je povinný dodržať princípy 

verejného obstarávania uvedené v S IO ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. že podmienky účasti, 

ich minimálna úroveň, a doklady slúžiace na ich preukázanie, musia byt' stanovené transparentne, 

nediskriminačne, aby umožňovali rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi a zároveň aj čestnú 

hospodársku súťaž. 

 

f) Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu 

Na základe skutočností uvedených v bode e) Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, 

žiadateľ považuje podmienky stanovené verejným obstarávateľom za netransparentné a diskriminačné 

voči hospodárskym subjektom. Predmetné podmienky explicitne porušujú základné princípy stanovené 

zákonom o verejnom obstarávaní v zmysle S 10 ods. 2 ZVO — princíp nediskriminácie hospodárskych 

subjektov a princíp transparentnosti — na základe čoho môžu byt' záujemcovia / uchádzači 

diskriminovaní. 

Žiadame verejného obstarávateľa, aby vykonal nápravu v bode e) a stanovil novú podmienku účasti, 

resp. minimálnu požadovanú úroveň štandardov v oblasti technickej a odbornej spôsobilosti nasledovne: 

Splnenie určenej podmienky účasti záujemca preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb a 

stavebných prác obsahujúceho minimálne 2 referencie (potvrdenia o plnení), ktorými preukáže, že za 

obdobie predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia súťaže uskutočnil stavebné práce, resp. poskytol 

službu rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto obchodnej verejnej súťaže 

(modernizácie, stavby, resp. rekonštrukcie plynových kotolní l. kategórie so súčtom menovitého výkonu 

väčším ako 3,500 MW v zmysle STN 070703) v celkovej súhrnnej hodnote min. 1 500 000,00 EUR. 

 

Stanovisko verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ akceptuje Vašu žiadosť o nápravu ale nesúhlasí s Vašim návrhom na vybavenie 

žiadosti o nápravu. Verejný obstarávateľ preto rozhodol o vybavení žiadosti o nápravu úpravou 

Podmienky účasti – Technická a odborná spôsobilosť, bod 1. nasledovne: 

„Záujemca predloží vo svojom návrhu zoznam uskutočnených prác, resp. poskytnutých služieb za 

predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia súťaže s uvedením cien, lehôt uskutočnenia/dodania a 

odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Minimálna požadovaná úroveň:  

Splnenie určenej podmienky účasti záujemca preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb a 

stavebných prác obsahujúceho minimálne 2 referencie (potvrdenia o plnení), ktorými preukáže, že za 



 

 
obdobie predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia súťaže uskutočnil stavebné práce, resp. poskytol 

službu rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto obchodnej verejnej súťaže 

(modernizácie, stavby, resp. rekonštrukcie plynových kotolní I. kategórie so súčtom menovitého výkonu 

väčším ako 3,500 MW v zmysle STN 070703) v celkovej súhrnnej hodnote min. 1 500 000,00 EUR, 

pričom minimálne 1 referencia, ktorej predmetom boli stavebné práce, resp. poskytnutie služby 

rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto obchodnej verejnej súťaže (modernizácie, 

stavby, resp. rekonštrukcie plynových kotolní I. kategórie so súčtom menovitého výkonu väčším ako 

3,500 MW v zmysle STN 070703 v rezorte zdravotníctva) bola v celkovej súhrnnej hodnote min. 750 

000,00 EUR“. 

 

Odôvodnenie stanoviska verejného obstarávateľa: 

Požadovaná minimálna úroveň štandardov stanovená verejným obstarávateľom reflektuje na 

skutočnosť, že predmet koncesie priamo súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zariadení 

osobitného charakteru FN TN, pričom túto skutočnosť je budúci koncesionár povinný zohľadniť pri 

každej jednej činnosti pri plnení zmluvy. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ požaduje, aby 

prípadný záujemca preukázal skúsenosti s rovnakým alebo obdobným plnením ako je predmet koncesie 

v rezorte zdravotníctva – v zdravotníckych zariadeniach, v lôžkových izbách zdravotníckych zariadení 

a aby tým predišiel vzniku situácií, ktoré by mohli ohroziť riadnu prevádzku FN Trenčín, a v krajnom 

prípade by mohli znamenať až ohrozenie života a zdravia pacientov FN Trenčín. 

 

 

S pozdravom,  

 

 

 

 

Ing. Marián Juruš 

Generálny riaditeľ FN Trenčín 

 

 

 

 

 

JUDr. Marek Šedík 

Ekonomický riaditeľ FN Trenčín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1 – Predmetné ustanovenia zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Príloha č. 2 – FNTN-PK-2018-1-koncesná-dokumentácia-úprava-č.1 

  



 

 
Príloha č. 1 – Predmetné ustanovenia zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

355/2007 Z. z. 

ZÁKON z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

PIATA ČASŤ 

ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY 

PRVÁ HLAVA 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 20 

 

Vnútorné prostredie budov 

(1) 

Vnútorné prostredie budov musí spĺňať požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie a 

vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy optického žiarenia.  

(2) 

V novonavrhovaných budovách sa trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého 

osvetlenia nesmie zriaďovať  

a) 

v obytných miestnostiach bytov, 

b) 

v izbách ubytovacích zariadení internátneho typu, 

c) 

v denných miestnostiach zariadení na predškolskú výchovu, 

d) 

v učebniach škôl okrem špeciálnych učební, 

e) 

v lôžkových izbách zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately.26) 

(3) 

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú budovu určenú pre verejnosť (ďalej len 

„prevádzkovateľ budovy“), sú povinné zabezpečiť kvalitu vnútorného ovzdušia budovy tak, aby 

nepredstavovalo riziko v dôsledku prítomnosti fyzikálnych, chemických, biologických a iných zdraviu 

škodlivých faktorov a nebolo organolepticky zmenené. 

 

TRETIA HLAVA 

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 

§ 37  

 

Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 

(1) 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov 

tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.  

(2) 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť 

a) 



 

 
posúdenie záťaže teplom a chladom pri práci, 

b) 

pri dlhodobom výkone práce dodržiavanie prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy 

v závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca,  

c) 

pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná únosná tepelná záťaž na 

pracoviskách, na ktorých nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy 

z dôvodu tepelnej záťaže z technológie, ako aj na iných pracoviskách počas dní, keď teplota vonkajšieho 

vzduchu nameraná v tieni presahuje 30 oC,  

d) 

pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná prípustná záťaž chladom, 

e) 

dodržiavanie prípustných povrchových teplôt pevných materiálov a kvapalín, s ktorými prichádza do 

kontaktu pokožka zamestnanca,  

f) 

vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky, ochranný odev a pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom 

alebo chladom.  

(3) 

Pri nadmernej záťaži teplom podľa odseku 2 písm. c) a chladom je zamestnávateľ povinný zabezpečiť 

aj ďalšie opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Zabezpečovanie opatrení pri nadmernej záťaži 

teplom a chladom pri práci z dôvodu tepelnej záťaže z technológie je zamestnávateľ povinný po dohode 

so zástupcom zamestnancov upraviť vnútorným predpisom.  

(4) 

Ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom, 

zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému 

orgánu verejného zdravotníctva; zamestnávateľ je povinný predkladať aj návrhy na jeho zmenu. 


