Naša značka: CZ 55/2018 RE
Vaša značka:
Vybavuje: Bš/0915 934 145
Ružomberok, 10.1.2018

Výzva na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ, ktorým je Katolícka univerzita v Ružomberku, v súlade s podmienkami (§ 117)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o
verejnom obstarávaní"), týmto vyzýva záujemcov / uchádzačov na predloženie ponuky:

1. Verejný obstarávateľ:

Katolícka univerzita v Ružomberku
IČO: 37801279
Sídlo a kontaktné miesto: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovensko
Kontaktná osoba pre podmienky verejného obstarávania: Ing. Jaromír Bíroš
Mobil: +421 915934145, Telefón: +421 444304693,
Kontaktná osoba určená pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi: Ing. Jana Husarčíková
Mobil: +421 918 722 174, email: jana.husarcikova@ku.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ku.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. d)

2. Predmet zákazky: „Praktická výučba študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku v študijnom
odbore Urgentná zdravotná starostlivosť“.

3. Lehota dodania predmetu zákazky: 24 mesiacov (LS 2017/ 2018 – ZS 2019/2020).
4. Opis predmetu zákazky:

Praktická výučba študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku musí byť realizovaná v zmysle
Predpisu č. 296/2010 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
Praktická výučba študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku sa zároveň realizuje podľa:
a) podmienok študijných programov/ informačných listov/ jednotlivých študijných odborov Fakulty
zdravotníctva KU v Ružomberku,

b) kapacitných možností špecializovaných výučbových zariadení,
c) miesta poskytnutia služby (dostupnosť špecializovaných výučbových zariadení pre študentov vo
vzťahu k sídle vysokej školy, miestu poskytovania služby špecializovaného výučbového zariadenia),
d) základná štruktúra študijného odboru, miest dodania služby, počtov špecializovaných výučbových
pracovísk je uvedená v Tabuľke č. 1 a je daná možnosťami zabezpečiť praktickú výučbu študentov
v parametroch: rozvrhu hodín, dostupnosťou a optimalizáciou personálnych a ostatných
finančných nákladov vo vzťahu k pridelenej sume finančných prostriedkov na zabezpečenie
praktickej výučby.
Tabuľka č. 1

Študijný
odbor

Urgentná
zdravotná
starostlivosť

Miesto / mesto
dodania služby

Počet
odborných
pracovísk
celkom

Špecializované výučbové zariadenie

Plánovaný
počet
študentov
PV/sem.

Ružomberok

1

Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej
starostlivosti

Košice

2

Ambulancia záchrannej zdravotnej služby

Vysoké Tatry

1

Integrovaný záchranný systém - Horská záchranná
služba (HZS)

40

Poprad

1

Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej
starostlivosti

40

Liptovský Mikuláš

1

Integrovaný záchranný systém - Vodná záchranná
služba (VZS)

50

Žiar nad Hronom

1

Nehoda s hromadným postihnutím osôb (NHPO) –
výcvikový kurz simulovaný v reálnych podmienkach

100

Bratislava

1

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

30

60
100

Študijný odbor: Urgentná zdravotná starostlivosť
Praktická výučba v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť realizovaná v celkovom
rozsahu najmenej 1850 hodín pre I. stupeň VŠ štúdia – denná forma:
1. V ÚSTAVNOM ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ NA PRACOVISKÁCH CHIRURGIE, VNÚTORNÉHO
LEKÁRSTVA, PEDIATRIE, GYNEKOLÓGIE A PÔRODNÍCTVA, ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ
MEDICÍNY, JEDNOTKY INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI A URGENTNÉHO PRÍJMU,
2. NA OPERAČNOM STREDISKU ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY,
3. V ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE,
4. V OSTATNÝCH ZLOŽKÁCH INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – HORSKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA, VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA, VÝCVIKOVÝ KURZ – NEHODA S HROMADNÝM
POSTIHNUTÍM OSÔB.
 Požiadavky na odbornú kvalifikáciu vedúceho špecializovaného výučbového
zariadenia zodpovedného za poskytnutie služby.
Kvalifikacne predpoklady veduceho specializovaneho vyucboveho zariadenia pre studijny odbor
Urgentná zdravotná starostlivosť ( jednotlivé špecializované výučbové zariadenia, pracoviská) su
uvedene v tabuľkach c. 2(a-x). Uchadzac uvedie mena osob zodpovednych za poskytnutie sluzby
v rozsahu Prílohy c. 2 Vyzvy na predkladanie ponuk.
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Študijný odbor - Urgentná zdravotná starostlivosť
Tabuľka č.2a - Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného výučbového zariadenia
zodpovedného za praktickú výučbu študentov
MUDr. + špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore
PhD., MPH
Doc.
Prof.
Tabuľka č. 2b - Integrovaný záchranný systém - Horská záchranná služba (HZS)
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného výučbového zariadenia
zodpovedného za praktickú výučbu študentov
VŠ I. stupňa + 5 rokov praxe s výcvikom členov HZS
VŠ I. stupňa + 5 rokov praxe s výcvikom členov HZS + odborná spôsobilosť na
pozemnú záchranná činnosť, záchrannú činnosť pomocou vrtuľníkovej lanovej
techniky, jaskynnú záchrannú činnosť a záchrannú činnosť na lyžiarskej trati
VŠ II. Stupňa + 5 rokov praxe s výcvikom členov HZS + odborná spôsobilosť na
pozemnú záchranná činnosť, záchrannú činnosť pomocou vrtuľníkovej lanovej
techniky, jaskynnú záchrannú činnosť a záchrannú činnosť na lyžiarskej trati
VŠ II. Stupňa + 5 rokov praxe s výcvikom členov HZS + odborná spôsobilosť na
pozemnú záchranná činnosť, záchrannú činnosť pomocou vrtuľníkovej lanovej
techniky, jaskynnú záchrannú činnosť a záchrannú činnosť na lyžiarskej trati +
partnerstvo organizácie s International Commission for Alpine Rescue
Tabuľka č. 2c - Integrovaný záchranný systém - Vodná záchranná služba (VZS)
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného výučbového zariadenia
zodpovedného za praktickú výučbu študentov
VŠ I. stupňa + inštruktor VZS
VŠ I. stupňa + inštruktor VZS + 5 rokov praxe s výcvikom a organizovaním kurzov VZS
VŠ II. stupňa + kvalifikácia inštruktor VZS + 5 rokov praxe s výcvikom
a organizovaním kurzov VZS
VŠ II. stupňa + kvalifikácia inštruktor VZS + 5 rokov praxe s výcvikom
a organizovaním kurzov VZS + členstvo v celosvetovo uznávanej medzinárodnej
organizácii, ktorá je riadnym členom v International Life Saving Federation
Tabuľka č. 2d - Ambulancia záchrannej zdravotnej služby
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného výučbového zariadenia
zodpovedného za praktickú výučbu študentov
MUDr. + špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore
PhD., MPH
Doc.
Prof.
Tabuľka č. 2e - Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej
služby
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného výučbového zariadenia
zodpovedného za praktickú výučbu študentov
MUDr. + špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore
PhD., MPH
Doc.
Prof.
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Tabuľka č. 2f - Nehoda s hromadným postihnutím osôb (NHPO) – výcvikový kurz
simulovaný v reálnych podmienkach
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného výučbového zariadenia
zodpovedného za praktickú výučbu študentov
VŠ vzdelanie I. stupňa UZS + 10 rokov praxe v ZZS
VŠ vzdelanie I. stupňa UZS + 10 rokov praxe v ZZS stupňa + certifikačné vzdelanie
Vojenské zdravotníctvo a medicína katastrof
VŠ vzdelanie II. stupňa + certifikačné vzdelanie Vojenské zdravotníctvo a medicína
katastrof
VŠ vzdelanie II. stupňa + certifikačné vzdelanie Vojenské zdravotníctvo a medicína
katastrof + 5 rokov praxe s organizovaním cvičenia, kurzu, súťaže NHPO
 Množstvo a rozsah predmetu zákazky je určované:
1. Rozsahom studia praktickej vyucby.
2. Studijnym programom studijneho odboru, príloha c. 4 Vyzvy na predkladanie ponuk.
3. Informacnymi listami studijneho odboru, príloha c. 5 Vyzvy na predkladanie ponuk.
4. Dalsími podmienkami uvedenymi vo Vyzve na predkladanie ponuk;.
 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
a) S úspešným uchádzačom/ uchádzačmi bude na realizáciu predmetu zákazky uzatvorená
zmluva o praktickej výučbe v zmysle podmienok zákona č. 343/2015 Z.z. v znení
neskorších predpisov a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
b) Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zaradiť do svojho návrhu zmluvy
o praktickej výučbe minimálne články a odseky podľa (Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky) tejto Výzvy na predkladanie ponúk - Záväzné zmluvné podmienky
realizácie predmetu zákazky, resp. upravené články, ktoré podstatu pôvodných článkov
nesmú meniť, a ktorých číslovanie môže uchádzač vo svojom návrhu podľa potreby
upraviť, prípadne doplniť ním navrhované také články vrátane odsekov, ktoré sa nebudú
vymykať obvyklým zmluvným podmienkam. Uchádzač môže do svojho návrhu zmluvy
doplniť len také obchodné podmienky, ktoré nie sú v rozpore s Výzvou na predkladanie
ponúk. Zároveň nesmie doplniť také údaje, ktoré by znevýhodňovali verejného
obstarávateľa.
c) Uchádzačom predložené vyhotovenie zmluvy o praktickej výučbe v štyroch
vyhotoveniach, musí zodpovedať podmienkam Výzvy na predkladanie ponúk a musí
byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo členom štatutárneho orgánu,
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa neprijať ponuku, ak sa zmluvné
podmienky v návrhu zmluvy budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by
znevýhodňovali verejného obstarávateľa alebo predložená ponuka presiahne objem
vyčlenených finančných prostriedkov na predmet zákazky.
e) Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o praktickej výučbe budú prílohy:
Príloha c. 1 - Rozsah praktickej vyucby na FZ KU
Príloha c. 2 – Studijny plan (predloží verejný obstarávateľ)
Príloha c. 3 - Menny zoznam zamestnancov univerzity - (predloží verejný obstarávateľ)
Príloha c. 4 - Menny zoznam zamestnancov zdravotníckeho zariadenia – (predloží
uchádzač)
Príloha č. 5 - Menný zoznam študentov – (predloží verejný obstarávateľ)
Príloha c. 6 – Informačné listy
f)

Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú uvedené v Zmluve
o praktickej výučbe - Prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
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5. Kód CPV: 80300000-7 Vyššie vzdelávanie
6. Spôsob predkladania ponúk:

Predloženie ponuky je považované za žiadosť o účasť.
Ponuka sa podáva:
A. písomne prostredníctvom pošty na adresu verejného obstarávateľa, alebo
B. elektronicky vo formáte (pdf.) na adresu: verejne-obstaravanie@ku.sk
Je potrebné, aby dokumentácia bola predložená uchádzačom v termíne na predkladanie ponúk
v rozsahu dokumentácie podľa bodu 7) tejto výzvy.
Obálku / Správu označte: Súťaž – „Výučbové základne FZ KU – študijný odbor – Urgentná zdravotná
starostlivosť“.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im
vznikli s prípravou a doručením ponuky. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk, nebude zaradená do hodnotenia.

7. Obsah ponuky:

a) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť povinná
dokumentácia:
1. Príloha č. 1 – Vzor úvodnej strany súťažnej ponuky uchádzača.
2. Príloha č. 2 – Vedúci špecializovaného výučbového zariadenia (pre študijný odbor a
jednotlivé špecializované výučbové zariadenia / pracoviská), zodpovedný za
poskytnutie služby s uvedením odbornej kvalifikácie, (podľa požiadaviek Tabuľky č.
2(a-x) Výzvy na predkladanie ponúk.
3. Príloha č. 3 - Návrh „Zmluvy o praktickej výučbe" v štyroch rovnopisoch na
obdobie 24 mesiacov, podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo
členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia a to vo
vzťahu ku každému verejnému obstarávateľovi.
4. Doklad o právnej subjektivite uchádzača (výpis z OR SR, výpis zo ŽR SR, zriaďovacia
listina, štatút, licencia , registrácia, iné ) a to v závislosti od právnej formy činnosti
uchádzača).
5. V prípade konania splnomocnených osôb, predloží uchádzač originál alebo úradne
osvedčenú fotokópiu splnomocnenia, ktoré oprávňujú osoby k definovaným
úkonom.

8. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 25.01.2018 do 12.00 hod.
9. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude zaradená do hodnotenia.
Predloženie ponuky je považované za žiadosť o účasť.

10. Predpokladaná hodnota zákazky:

Hodnota zákazky bola stanovená v súlade s § 7 zákona o verejnom obstarávaní. podľa celkových
skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v
predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o
očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch.

Študijný odbor

Predpokladaná
hodnota
zákazky v
(€) s DPH

Urgentná zdravotná starostlivosť

68 478,04
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11. Miesto poskytovania služieb:

Katolícka univerzita v Ružomberku so sídlom na Hrabovskej ceste 1A, 034 01 Ružomberok je
verejná vysoká škola organizačne členená na fakulty, semináre, ubytovacie a stravovacie
zariadenie, knižnicu a rektorát.
Praktická výučba študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku sa realizuje podľa:
a) podmienok študijných programov/ informačných listov/ jednotlivých študijných odborov
Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku,
b) kapacitných možností špecializovaných výučbových zariadení,
c) miesta poskytnutia služby (dostupnosť špecializovaných výučbových zariadení pre študentov
vo vzťahu k sídle vysokej školy, miestu poskytovania služby špecializovaného výučbového
zariadenia),
d) študijný odbor, miesto dodania služby, počtov špecializovaných výučbových pracovísk je
uvedená v Tabuľke č. 1 a je daná možnosťami zabezpečiť praktickú výučbu študentov v
parametroch: rozvrhu hodín, dostupnosťou a optimalizáciou personálnych a ostatných
finančných nákladov vo vzťahu k pridelenej sume finančných prostriedkov na zabezpečenie
praktickej výučby.

12. Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z dotačných finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, platby
realizované bezhotovostným platobným stykom nasledovne:
a) Verejny obstaravateľ zaplatí špecializovanému výučbovému zariadeniu semestrálne preddavok
vo výške do 80 % sumy, ktorá vznikne vynásobením predpokladaného počtu študentov
príslušného študijného programu, ktorí majú v príslušnom semestri absolvovať praktickú
výučbu vo výučbových zariadeniach, príslušného počtu hodín praktickej výučby, a ceny za 1
študentohodinu pre daný študijný program podľa uznesenia vlády SR č. 1067/2003.
b) Verejny obstaravateľ v spolupraci so specializovanym vyucbovym zariadením do 15. dna
po skoncení príslusneho semestra, odsuhlasí skutocny pocet hodín praktickej vyucby a
skutocne pocty studentov absolvujucich prakticku vyucbu za predchadzajuci semester v
danom studijnom programe a rovnako v sulade s podmienkami kriterií na hodnotenie
ponuk vypracuje podklad na zuctovanie platby za prakticku vyucbu.

13. Ostatné podmienky:

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak
sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila;
b) Predmet zákazky bude financovaný z dotačných zdrojov verejného obstarávateľa.
c) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ CZ 55/2018 RE.

14. Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:
a) Návrh uchádzača na plnenie kritérií :
Uchádzač predloží vo svojej ponuke na predmet zákazky, návrh na plnenie kritéria určeného
verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk a to vo forme Prílohy č. 2 - Vedúci
špecializovaného výučbového zariadenia zodpovedného za poskytnutie služby s uvedením
odbornej kvalifikácie.
b) Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich výpočet:
Verejný obstarávateľ stanovil pre výber uchádzačov kritérium súvisiace s predmetom zákazky a
vzťahujúce sa k poskytnutiu daných služieb.
Vyhodnotenie ponúk na základe : najlepší pomer ceny a kvality, a to kvalitatívne kritériá na
hodnotenie ponúk (váhy, spôsob a algoritmus ich hodnotenia):
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Kritérium č.1 na vyhodnotenie ponúk:
Odborná kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy (odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného výučbového zariadenia
zodpovedného za poskytnutie služby).
Odôvodnenie:
Kvalita zamestnancov má významný vplyv na úroveň plnenia predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ určil kvalitatívne kritériá na vyhodnocovanie ponúk z dôvodu, že ponuky sa
vyhodnocujú na základe nákladov, ktorých prvok má podobu pevnej ceny alebo pevných
nákladov.
 Na základe podmienok definovaných vo Výzve na predkladanie ponúk, budú členmi
komisie prideľované body podľa dosiahnutia odbornej kvalifikácie
vedúceho
špecializovaného výučbového zariadenia/pracoviska zodpovedného za poskytnutie
služby. (Tabuľka č.3)
 Maximálny počet je 100 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najvyšším (definovaným,
požadovaným) stupňom odbornej kvalifikácie. U ostatných ponúk sa vyjadrí pomerovým
hodnotením - ako podiel prideleného počtu bodov za odbornú kvalifikáciu vedúceho
špecializovaného výučbového zariadenia a maximálneho počtu bodov za odbornú
kvalifikáciu vedúceho špecializovaného výučbového zariadenia/pracoviska, ktoré je
možné získať, vynásobený počtom bodov pre kritérium č. 1, t. j. 100 bodov. Vyjadrenie
uvedeného algoritmu vo forme matematického vzorca:
Pridelený počet bodov za odbornú kvalifikáciu vedúceho špecializ. výučbového zariadenia
––––––––––––––--------------------------------------------------------––-----––––––––––––––––––––––– x 100
Maximálny počet bodov za odbornú kvalifikáciu vedúceho špecializ. výučbového
zariadenia, ktoré je možné získať
c)

Spôsob vyhodnotenia ponúk:

Počty bodov pre hodnotenie ponúk uchádzačov:
Tabuľka č. 3
Študijný odbor - Urgentná zdravotná starostlivosť
Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Kritérium č.1:
Maximálny možný
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného
počet
výučbového zariadenia zodpovedného za praktickú
pridelených bodov
výučbu študentov
MUDr. + špecializácia v príslušnom špecializačnom
odbore
1
PhD., MPH
2
Doc.
3
Prof.
4
Maximálny počet bodov pridelený jedným členom komisie ponuke uchádzača sú 4 body.
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Integrovaný záchranný systém - Horská záchranná služba (HZS)
Kritérium č. 1:
Maximálny možný
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného
počet
výučbového zariadenia zodpovedného za praktickú
pridelených bodov
výučbu študentov
VŠ I. stupňa + 5 rokov praxe s výcvikom členov HZS
1
VŠ I. stupňa + 5 rokov praxe s výcvikom členov HZS +
odborná spôsobilosť na pozemnú záchranná
činnosť, záchrannú činnosť pomocou vrtuľníkovej
lanovej techniky, jaskynnú záchrannú činnosť a
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati
2
VŠ II. Stupňa + 5 rokov praxe s výcvikom členov HZS +
odborná spôsobilosť na pozemnú záchranná
činnosť, záchrannú činnosť pomocou vrtuľníkovej
lanovej techniky, jaskynnú záchrannú činnosť a
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati
3
VŠ II. Stupňa + 5 rokov praxe s výcvikom členov HZS +
odborná spôsobilosť na pozemnú záchranná
činnosť, záchrannú činnosť pomocou vrtuľníkovej
lanovej techniky, jaskynnú záchrannú činnosť a
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati + partnerstvo
organizácie s International Commission for Alpine
Rescue
4
Maximálny počet bodov pridelený jedným členom komisie ponuke uchádzača sú 4 body.
Integrovaný záchranný systém - Vodná záchranná služba (VZS)
Kritérium č.1:
Maximálny možný
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného
počet
výučbového zariadenia zodpovedného za praktickú
pridelených bodov
výučbu študentov
VŠ I. stupňa + inštruktor VZS
1
VŠ I. stupňa + inštruktor VZS + 5 rokov praxe
s výcvikom a organizovaním kurzov VZS
2
VŠ II. stupňa + kvalifikácia inštruktor VZS + 5 rokov
praxe s výcvikom a organizovaním kurzov VZS
3
VŠ II. stupňa + kvalifikácia inštruktor VZS + 5 rokov
praxe s výcvikom a organizovaním kurzov VZS +
členstvo v celosvetovo uznávanej medzinárodnej
organizácii, ktorá je riadnym členom v International
Life Saving Federation
4
Maximálny počet bodov pridelený jedným členom komisie ponuke uchádzača sú 4 body.
Ambulancia záchrannej zdravotnej služby
Kritérium č. 1:
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného
výučbového zariadenia zodpovedného za praktickú
výučbu študentov
MUDr. + špecializácia v príslušnom špecializačnom
odbore
PhD., MPH
Doc.
Prof.

Maximálny možný
počet
pridelených bodov
1
2
3
4

Maximálny počet bodov pridelený jedným členom komisie ponuke uchádzača sú 4 body.
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Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby
Kritérium č. 1:
Maximálny možný
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného
počet
výučbového zariadenia zodpovedného za praktickú
pridelených bodov
výučbu študentov
MUDr. + špecializácia v príslušnom špecializačnom
odbore
1
PhD., MPH
2
Doc.
3
Prof.
4
Maximálny počet bodov pridelený jedným členom komisie ponuke uchádzača sú 4 body.
Nehoda s hromadným postihnutím osôb (NHPO) – výcvikový kurz simulovaný
v reálnych podmienkach
Kritérium č. 1:
Maximálny možný
Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného
počet
výučbového zariadenia zodpovedného za praktickú
pridelených bodov
výučbu študentov
VŠ vzdelanie I. stupňa UZS + 10 rokov praxe v ZZS
1
VŠ vzdelanie I. stupňa UZS + 10 rokov praxe v ZZS
stupňa + certifikačné vzdelanie Vojenské
zdravotníctvo a medicína katastrof
2
VŠ vzdelanie II. stupňa + certifikačné vzdelanie
Vojenské zdravotníctvo a medicína katastrof
3
VŠ vzdelanie II. stupňa + certifikačné vzdelanie
Vojenské zdravotníctvo a medicína katastrof + 5 rokov
praxe s organizovaním cvičenia, kurzu, súťaže NHPO
4
Maximálny počet bodov pridelený jedným členom komisie ponuke uchádzača sú 4 body.
d) Algoritmus hodnotenia ponúk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Hodnotenie ponúk bude realizovať komisia zriadená verejným obstarávateľom.
Každý člen komisie verejného obstarávateľa hodnotí ponuky podľa Kritéria č. 1 a podmienok tejto
Výzvy na predkladanie ponúk samostatne.
Počty bodov pridelené členmi komisie verejného obstarávateľa sa sčítajú. Komisia verejného
obstarávateľa zostaví poradie ponúk uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov spolu .
Výsledné hodnotenia uchádzačov budú celé čísla.
Úspešnými uchádzačmi sa stanú uchádzač/-či, ktorý/-í získa /-jú po sčítaní bodov členov
komisie, najvyšší počet pridelených bodov.
Počet úspešných uchádzačov je stanovený nasledovne:
Študijný odbor - Urgentná zdravotná starostlivosť: (4)
V prípade ak dvaja, alebo viacerí uchádzači získajú rovnaký počet bodov, úspešnejším v poradí sa
stane uchádzač, ktorého dĺžka odbornej praxe v rokoch, v najvyššom stupni vzdelania /
vedeckej hodnosti je časovo dlhšia. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví zostupným
spôsobom a to podľa počtu dosiahnutých bodov.
Z dôvodu podmienok a možnosti podľa (§ 1, ods. 2, písm. o) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na bod 4) tejto výzvy, praktická výučba študentov Fakulty
zdravotníctva KU v Ružomberku v danom odboru, bude zabezpečená aj formou Zmlúv o
praktickej výučbe aj so subjektmi , ktorí sú verejní obstarávatelia. Uvedená skutočnosť nemá
vplyv na podmienky uvedené v tejto výzvy na predkladanie ponúk.
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Príklad výpočtu výslednej hodnotiacej tabuľky pre študijný odbor „X“ :

Kritérium

č.1

Odborná
kvalifikácia
vedúceho
výučbového
zariadenia

Váhy
počet bodov pridelených
členom komisie

Ponuka
č. 1

Ponuka
č. 2

Ponuka
č. 3

Ponuka
č. "x"

Ponuka
č. "y"

4

3

1

1

2

100,00

75,00

25,00

25,00

50,00

100
prepočet
(pridelenie bodov)
Počet bodov spolu
Odborná prax
(počet rokov)

100,00

Poradie uchádzačov

1.

75,00

2.

25,00

25,00

7

11

5.

4.

Prílohy
Príloha č. 1 – Vzor úvodnej strany súťažnej ponuky uchádzača
Príloha č.2 – Vedúci špecializovaného výučbového zariadenia (pre študijný odbor a jednotlivé
špecializované výučbové zariadenia / pracoviská), zodpovedný za poskytnutie služby
s uvedením odbornej kvalifikácie,
Príloha č. 3 - Návrh „Zmluvy o praktickej výučbe"
Príloha č. 4 – Študijný program študijného odboru - Urgentná zdravotná starostlivosť
Príloha č. 5 – Informačné listy - Študijný program - Urgentná zdravotná starostlivosť

Mgr. Daniela Vrabková
Kvestorka KU v Ružomberku

10

50,00

3.

