Systém zriadenia a prevádzky mobilných odberových miest na území Slovenskej
republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19
prostredníctvom antigénového testu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

III.. Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní
a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území Slovenskej republiky na
diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom
antigénového testu
podľa § 276 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

...............................................................................
minister zdravotníctva Slovenskej republiky

V Bratislave dňa 27. novembra 2020

Základné informácie
Objednávateľ:
Názov:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Sídlo:

Limbová 2, 837 50 Bratislava

IČO:

00 165 565

DIČ:

2020830141

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN:

SK69 8180 0000 0070 0015 0115

Zastúpené:

MUDr. Marek Krajčí, minister

1.1 Predmet verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy
V nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike vyvolanej šírením nového
koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, bola Ministerstvu zdravotníctva
Slovenskej republiky uznesením Ústredného krízového štábu zo dňa 25.11.2020 uložená úloha: „A1. rozšíriť

sieť antigénových MOM formou vyhlásenia verejnej výzvy pre poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti aj v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov.“.
V nadväznosti na plnenie tejto úlohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky rozširuje systém
zriadenia a prevádzky mobilných odberových miest určených na vykonávanie odberu vzoriek biologického
materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým
koronavírusom SARS-CoV-2, prostredníctvom antigénového testu (ďalej len „systém MOM“).
Tento III. verejný návrh na uzatváranie zmlúv o spolupráci pri zriaďovaní mobilných odberových miest na
území Slovenskej republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom
antigénového testu (ďalej len „Výzva“) predstavuje verejný návrh na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Ministerstvo zverejní na svojej webovej stránke do 2 pracovných dní od
dňa uzavretia zmlúv zoznam MOM, ktoré boli zaradené do systému MOM v rozsahu identifikácie
poskytovateľa zaradeného do systému MOM, presnej adresy MOM a prevádzkových hodín zriadeného MOM.
Ministerstvo si vyhradzuje právo operatívne vyhlasovať aj ďalšie verejné návrhy na uzatvorenie zmluvy za
účelom zriadenia a prevádzkovania mobilných odberových miest (ďalej len „MOM“) v ďalších mestách
a obciach, v závislosti od dopytu občanov po bezplatnej diagnostike infekčného respiračného ochorenia
COVID-19 antigénovými testami a vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike.

Dátum vyhlásenia:

27. november 2020

Dátum uzavretia výzvy:

2. decembra 2020 o 12:00 hod.
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1.2 Oprávnenosť subjektov na zapojenie sa do systému MOM
Systém MOM je určený všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bez ohľadu na ich právnu formu (ďalej len
„poskytovateľ“), ktorí za stanovených podmienok prejavia záujem zriadiť a prevádzkovať mobilné odberové
miesto. Tento systém nie je určený pre príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené Ministerstvom
zdravotníctva SR.
Ministerstvo uzatvorí zmluvu o spolupráci s každým poskytovateľom, ktorý bude súhlasiť so stanovenými
zmluvnými podmienkami spolupráce. Poskytovatelia zapojení do systému MOM si nemôžu určovať svoje
vlastné podmienky, žiadať o úpravu stanovených podmienok alebo vyžadovať úhradu / poplatok od osôb, ktoré
sa rozhodnú využiť služby MOM na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19
prostredníctvom antigénového testu (tj. poskytovateľ nemôže požadovať za vykonanie diagnostického
vyšetrenia od vyšetrovanej osoby úhradu).
V prípade, ak hodnota zmluvy o spolupráci uzatvorená s jedným poskytovateľom prekročí sumu
100 000,00 EUR bez DPH (napríklad z dôvodu zriadenia a prevádzkovania viacerých MOM), poskytovateľ je
povinný k podpisu zmluvy preukázať splnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o registri partnerov verejného sektora“), v prípade, ak zákon o registri partnerov verejného sektora
definuje poskytovateľa ako partnera verejného sektora.

1.3 Časový harmonogram zriadenia a prevádzkovania mobilných odberových miest
Poskytovateľ, s ktorým bude na základe tejto Výzvy uzatvorená zmluva o spolupráci, je povinný zabezpečiť
vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného
ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len ako „diagnostické
vyšetrenia“), prostredníctvom antigénového testu odo dňa účinnosti zmluvy o spolupráci. resp. odo dňa
získania povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta od príslušného Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
Poskytovateľ bude povinný vykonávať diagnostické vyšetrenia v rozsahu päť pracovných dní v týždni
v rozsahu 8 hodín denne, s výnimkou prvých troch pracovných dní od účinnosti zmluvy, kedy bude
poskytovateľ povinný vykonávať diagnostické vyšetrenia v rozsahu min. 4 hodiny denne. Diagnostické
vyšetrenia sa budú vykonávať len v pracovné dni vždy najskôr od 10:00 hod.
Poskytovateľ bude diagnostické vyšetrenia vykonávať po dobu 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy. V prípade
uplatnenia opcie predlžujúcej dobu trvania zmluvy, s ktorou zmluvné strany budú súhlasiť, po dobu uplatnenej
opcie.

1.4 Lokalizácia zriadenia a prevádzkovania mobilných odberových miest
Ministerstvo na základe tejto výzvy umožňuje poskytovateľovi zriadiť MOM v exteriéri alebo v interiéri
v ktoromkoľvek meste a obci v Slovenskej republike nad 5000 obyvateľov.
Ministerstvo uzatvorí zmluvu o spolupráci s každým poskytovateľom, ktorý prejaví záujem zriadiť
a prevádzkovať MOM v ktoromkoľvek meste a obci v Slovenskej republike nad 5000 obyvateľov, tj. bez
ohľadu na to, či v rovnakom meste alebo obci bude zriadené a prevádzkované MOM iným poskytovateľom
alebo o zriadenie a prevádzkovanie MOM v rovnakom meste alebo obci bude mať záujem aj iný poskytovateľ.
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Poskytovateľ sa slobodne rozhodne, v ktorom meste alebo obci nad 5000 obyvateľov, je schopný zriadiť
interiérové alebo exteriérové MOM, pričom 1 poskytovateľ nemôže zriadiť viac ako 1 MOM lokalizovanú
v jednom a tom istom meste alebo obci (tj. môže zriadiť viac MOM, avšak v rozdielnych mestách a/alebo
obciach). V závislosti od toho, či poskytovateľ bude zriaďovať interiérové MOM alebo exteriérové MOM,
poskytovateľ vyplní a podpíše zmluvu o spolupráci. Poskytovateľ uvedie presnú lokalizáciu zriadených MOM
do prílohy č. 1 Zmluvy. V prípade, ak poskytovateľ dokáže zriadiť a prevádzkovať MOM vo viacerých
mestách a/alebo obciach nad 5000 obyvateľov, poskytovateľ uvedie lokalizáciu každého MOM v Prílohe č. 1
Zmluvy o spolupráci.

1.5 Finančné podmienky zapojenia sa do systému MOM
Na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci poskytovateľ zriadi a prevádzkuje MOM, pričom poskytovateľ je
povinný vybaviť MOM materiálno-technickým vybavením a zabezpečiť potrebný personál. Ministerstvo
poskytovateľovi zabezpečí antigénové testy a poskytovateľ si ich vyzdvihne na miestne príslušnom okresnom
úrade.
Poskytovateľovi zapojenému do systému MOM vzniká nárok na zaplatenie nákladov, ktoré má v súvislosti so
zriadením a prevádzkovaním mobilného odberového miesta, v nasledovnom rozsahu:
1.

V prípade mobilného odberového miesta zriadeného v exteriéri podľa Vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie
a materiálno – technické vybavenie mobilného odberového miesta:
- z jednorazovej platby vo výške 1.120,00 EUR (slovom: -- jedentisícsto dvadsať -EUR) za materiálno – technické zabezpečenie vybavenia mobilného odberového
miesta. Poskytovateľ má nárok na túto časť odmeny po zriadení mobilného
odberového miesta.
- za účelom uhradenia nákladov spojených s vykonávaním diagnostických vyšetrení má
prevádzkovateľ nárok na uhradenie odplaty vo výške 825 EUR / deň poskytovania
diagnostických vyšetrení, (slovom: -- osemstodvadsaťpäť -- EUR), a to bez ohľadu
na umiestnenie mobilného odberového miesta. Pri vykonávaní diagnostických
vyšetrení v dohodnutom čase, ide o celkovú sumu 17.325,00 EUR/mesiac
poskytovania služby (slovom: sedemnásťtisíc tristodvadsať päť). V prípade, ak
poskytovateľ nezabezpečí plnenie predmetu zmluvy v súlade s bodom 2.2, výška
odplaty sa alikvotne zníži. V prípade, že bude kontrolou zistené, že si poskytovateľ
nesplnil povinnosť podľa bodu 2.2. Zmluvy, nebude mu uhradený paušál za príslušný
deň.

2.

V prípade mobilného odberového miesta zriadeného v interiéri podľa Vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie
a materiálno – technické vybavenie mobilného odberového miesta:
-

-

z jednorazovej platby vo výške 1.120,00 EUR (slovom: -- jedentisícsto dvadsať -EUR) za materiálno – technické zabezpečenie vybavenia mobilného odberového
miesta. Poskytovateľ má nárok na túto časť odmeny po zriadení mobilného
odberového miesta.
za účelom uhradenia nákladov spojených s vykonávaním diagnostických vyšetrení
má prevádzkovateľ nárok na uhradenie odplaty vo výške 795 EUR / deň poskytovania
diagnostických vyšetrení, (slovom: -- sedemstodeväťdesiat -- EUR), a to bez ohľadu
na umiestnenie mobilného odberového miesta. Pri vykonávaní diagnostických
vyšetrení v dohodnutom čase, ide o celkovú sumu 16 695 EUR /mesiac poskytovania
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služby (slovom: -- šestnásťtisíc šestodevätdesiatpäť -- EUR). V prípade, ak
poskytovateľ nezabezpečí plnenie predmetu zmluvy v súlade s bodom 2.2, výška
odplaty sa alikvotne zníži. V prípade, že bude kontrolou zistené, že si poskytovateľ
nesplnil povinnosť podľa bodu 2.2. Zmluvy, nebude mu uhradený paušál za príslušný
deň.
Poskytovateľ vyberie a v jednotkových cenách vyplní iba tú možnosť v zmysle bodu
1 alebo 2 podľa typu MOM, ktoré prevádzkuje. V prípade, ak prevádzkuje oba typy
MOM, vyplní obe možnosti.
Odplata, na ktorú má poskytovateľ nárok na základe uzatvorenia zmluvy o spolupráci, je konečná a pevná.
Poskytovateľ si nemôže určovať svoje cenové podmienky (tj. nemôže požadovať uhradenie akýchkoľvek iných
poplatkov alebo nákladov), alebo vyžadovať úhradu / poplatok od osôb, ktoré sa rozhodnú využiť služby MOM
na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu (tj.
poskytovateľ nemôže požadovať za vykonanie diagnostického vyšetrenia od vyšetrovanej osoby úhradu).
Každý poskytovateľ, ktorý vstúpi do systému MOM, má nárok na odplatu v rovnakej výške za každé mobilné
odberné miesto a v zmysle podmienok uvedených v zmluve o spolupráci.
Zriadenie mobilných odberových miest a vykonávanie diagnostických vyšetrení bude financované z vlastných
prostriedkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

1.6 Miesto a spôsob prijatia verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy
Poskytovateľ vstupuje do systému MOM na základe prijatia tohto verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy
o spolupráci s ministerstvom.
Za účelom vstúpenia do systému MOM poskytovateľ doručí oprávnenou osobou podpísanú zmluvu
o spolupráci do sídla ministerstva. V prípade, ak osoba konajúca v mene poskytovateľa je odlišná od
štatutárneho orgánu poskytovateľa, táto osoba musí byť splnomocnená na prijatie takého záväzku, akým je
tento verejný návrh na uzatvorenie zmluvy a súčasťou predloženej podpísanej zmluvy musí byť predmetné
splnomocnenie.
Adresa pre doručenie podpísanej zmluvy o spolupráci
a) poštová adresa:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Kancelária ministra
Limbová 2
837 52 Bratislava 37
Poskytovateľ vyjadruje vôľu prijať tento verejný návrh na uzatvorenie zmluvy riadnym a včasným doručením
podpísanej zmluvy o spolupráci v štyroch vyhotoveniach vo forme určenej v tejto Výzve. Ministerstvo bez
zbytočného odkladu oznámi poskytovateľovi prijatie jeho návrhu bezodkladne po tom, ako mu bola doručená
podpísaná zmluva o spolupráci, najneskôr však do 16:00 hod nasledujúceho pracovného dňa. Ministerstvo
uzatvorí zmluvu so všetkými poskytovateľmi, ktorí v stanovenej lehote príjmu tento verejný návrh a splnia
podmienky stanovené v tejto výzve.
V prípade, ak poskytovateľ nepredloží zmluvu o spolupráci v určenej forme, alebo potrebnom počte,
ministerstvo bezodkladne vyzve poskytovateľa na odstránenie nedostatkov.
Zmluva o spolupráci sa považuje za riadne doručenú, ak je doručená vrátane všetkých príloh a znenie zmluvy
o spolupráci je v totožnom znení ako ministerstvom zverejnené znenie zmluvy o spolupráci a súčasne ju
podpísali oprávnené osoby poskytovateľa. Poskytovateľ parafuje každú stranu zmluvy o spolupráci.
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Zmluva o spolupráci sa považuje za včas doručenú, ak podpísanú zmluvu o spolupráci poskytovateľ doručí
do 2. decembra 2020 do 12:00 hod do sídla ministerstva.
Zmluva o spolupráci je doručená v určenej forme, ak je zmluva o spolupráci doručená v písomnej forme
a obsahuje všetky prílohy. Za písomnú formu sa považuje doručenie zmluvy o spolupráci v listinnej (tlačenej)
forme.
Obálka so Zmluvou o spolupráci musí byť označená
nápisom „NEOTVÁRAŤ–MOMAG-COVID-19“

Za účelom priebežného vyhodnocovania záujmu o vstúpenie do systému MOM a zabezpečenia plynulého
uzatvorenia zmluvy podľa § 279 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, poskytovateľ, ktorý má
záujem vstúpiť do systému MOM, pošle scan podpísanej a parafovanej zmluvy o spolupráci na kontaktný
email: vyzva.momag@health.gov.sk. Doručenie scanu podpísanej zmluvy umožní ministerstvu bezodkladne
potvrdiť poskytovateľovi prijatie návrhu po doručení originálu podpísanej zmluvy (vzhľadom na potrebné
personálne zabezpečenie evidencie doručených návrhov zmlúv).
Po zaevidovaní doručenej zmluvy o spolupráci, jej podpísaní zo strany ministerstva a zverejnení v Centrálnom
registri zmlúv, ministerstvo informuje poskytovateľa o uzavretí zmluvy podľa § 279 ods. 1 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník emailom na kontaktnú adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví zmluvy o spolupráci
písomne (emailom a listom) a súčasne bezodkladne doručí príslušný počet vyhotovení uzatvorenej zmluvy
o spolupráci poskytovateľovi.

1.7 Kontaktné údaje a spôsob komunikácie
Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu poskytovatelia získať dňa v pracovné dni v čase do 9:00 do 17:00
hod na e-mailovej adrese: maria.khuriova@health.gov.sk (elektronická forma). V prípade potreby je možné
získať informácie aj telefonicky na kontaktnom tel. čísle: +421 904 134 906 a +421 0904 809 989.
Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle ministerstva ako aj informácie poskytnuté
elektronickou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a
odvolávať sa na ne.
Na žiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy zasielané elektronickou formou na email:
vyzva.momag@health.gov.sk bude odpovedané bezodkladne, tak aby sa nezmaril účel tejto výzvy.
V prípade, ak pri vyhodnocovaní riadneho a včasného doručenia zmluvy o spolupráci a oprávnenosti
poskytovateľa ministerstvo zistí skutočnosti, pre ktoré nie je možné zo strany ministerstva pristúpiť k podpisu
zmluvy o spolupráci, ministerstvo vyzve poskytovateľa na odstránenie zistených nedostatkov v lehote
do 2 pracovných dní emailom na kontaktný email poskytovateľa a súčasne listinne na kontaktnú adresu
poskytovateľa. Výzva na odstránenie zistených nedostatkov sa považuje za doručenú potvrdením emailu
(odpovedaním na email) s výzvou na odstránenie nedostatkov, najneskôr však doručením výzvy na odstránenie
nedostatkov poštou.

1.8 Overovanie splnenia podmienok na prijatie návrhu
Ministerstvo v rámci kontroly prijatia verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy overuje splnenie nasledovných
podmienok uzatvorenia zmluvy o spolupráci:
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1. Poskytovateľ spĺňa definíciu oprávneného subjektu uvedenej v bode 1.2 tejto Výzvy.
2. Zmluvu o spolupráci, ktorou poskytovateľ vyjadruje prijatie verejného návrhu, podpísala na takýto
úkon oprávnená osoba.
3. Poskytovateľ navrhol zriadenie MOM v meste a/alebo obci v Slovenskej republike v súlade s bodom
1.4. Výzvy.
4. Poskytovateľ prijal návrh na uzatvorenie zmluvy riadne, včas a doručil podpísanú zmluvu o spolupráci
v určenej forme.
Ministerstvo neuzatvorí zmluvu o spolupráci s poskytovateľom, ktorý:
a) nespĺňa definíciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z.,
b) Zmluvu o spolupráci podpisovala osoba, ktorá na prijatie záväzku, akým je záväzok vyplývajúci z tejto
verejnej výzvy, nemala oprávnenie,
c) Poskytovateľ navrhol zriadenie MOM v rozpore s bodom 1.4. Výzvy,
d) Poskytovateľ neakceptoval stanovené zmluvné podmienky a zistený rozpor neodstránil ani na žiadosť
ministerstva.
e) Poskytovateľ doručil ministerstvu podpísaný návrh zmluvy o spolupráci po uplynutí dátumu
uzatvorenia výzvy.
f) Poskytovateľ neodpovedal na žiadosť o odstránenie nedostatkov alebo neodstránil zistené nedostatky
v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o odstránenie nedostatkov.

1.9 Zmena alebo zrušenie výzvy
Ministerstvo je oprávnené výzvu zrušiť. Ministerstvo nie je oprávnené vyhlásenú výzvu zmeniť.

Prílohy výzvy
1.
2.

Zmluva o spolupráci

Metodika k testovaniu formou antigénových testov

Strana 7

