
Výzva na predkladanie ponúk
Odborník na preventívnu starostlivosť a na manažment chronických chorôb

1.   Identifikácia osoby, ktorá zadáva zákazku
Názov: Zhiva, j. s. a.              
Sídlo: Veľká okružná 38, Žilina 010 01
IČO: 53766148
Zapísaná: OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sja, vložka č.: 18/L
Zastúpená pri plnení zmluvy: Miroslav Beblavý 

Kontaktná osoba: Alexandra Hucovičová, e-mail:alexandrahucovic@gmail.com (ďalej len ako
„Zhiva“) 

2.   Predmetu zákazky 
Predmetom zákazky sú výskumné služby lekára/odborníka na preventívnu starostlivosť a na
manažment chronických chorôb v rámci projektu Integrated system of active preventive home
care for elderly and chronically ill, ďalej len “Active Me”

O projekte: 
Projekt Integrated system of active preventive home care for elderly and chronically ill, číslo
projektu: BIN 01_2021_020, je financovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky.

Projekt Active Me je projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a otestovať nové intervenčné protokoly,
ktoré by predstavovali primárnu alebo sekundárnu prevenciu vo vzťahu k metabolickému
syndrómu, (pre)diabetes a hypertenzii pre cieľovú skupinu ľudí nad 60 rokov.

Súčasťou intervenčných protokolov môže byť zmena stravovacích návykov, fyzická aktivita,
pravidelná komunikácia a monitoring mentálneho zdravia, ktoré zabránia možným zdravotným
komplikáciám v budúcnosti. Seniori nad 60 rokov by mali mať pri implementácii protokolov
možnosť využívať individuálny health coaching, telestarostlivosť a skupinový self-management
chronických ochorení. 
 
Projekt vychádza z poznania, že u ľudí s včasnou identifikáciou začínajúcich zdravotných
problémov (napr. zvýšený krvný tlak alebo vysoká hladina cukru v krvi) je vhodným opatrením
behaviorálna intervencia, ktorá v súčinnosti s medikamentóznou liečbou dokáže udržať
sledované parametre v norme a objektívne aj subjektívne zlepšiť zdravotný stav jednotlivca bez
potreby liekov (alebo popri nich). 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky
Obsahom zákazky je: 

A. poskytovanie služieb odborníka na preventívnu lekársku starostlivosť v priebehu
vytvárania protokolu preventívnej starostlivosti a starostlivosti o klienta s chronickým
ochorením a jeho implementácie
B. poskytovanie služieb odborníka na manažment chronických chorôb v priebehu

vytvárania protokolu preventívnej starostlivosti a starostlivosti o klienta s chronickým ochorením
a jeho implementácie

mailto:alexandrahucovic@gmail.com


Tieto dve časti sú natoľko previazané, že v rámci projektu predstavujú neoddeliteľnú časť
dizajnu Protokolov a výskumu vedúceho k ich vývoju a ich hodnoteniu.  

Vybraný poskytovateľ bude využívať svoje odborné znalosti a skúsenosti v rámci výskumných
aktivít projektu, a to tak, že bude: 

● Formulovať hypotézy v priebehu vytvárania dizajnu protokolov preventívnej starostlivosti
a protokolov pre manažment chronických chorôb, 

● Spolupracovať pri definovaní protokolu a požiadaviek na dáta zbierané v rámci projektu, 
● Podieľať sa na experimentoch vedúcich k finálnemu definovanie dizajnu protokolu a
● Spolu s odbornými zamestnancami Zhiva, j.s.a. štatisticky vyhodnocovať výsledky

experimentov a zozbieraných dát

Služby budú poskytované v rozmedzí 16 mesiacov, počas ktorých bude v rámci projektu
prebiehať vytváranie a následná úprava protokolov na základe získaných dát. 

Výstupy:
● Medicínske vstupy do Protokolu v oblasti preventívnej starostlivosti metabolických

ochorení a manažmentu chronických metabolických ochorení staršej populácie - v rámci
jednotlivých verzií (predpokladajú sa 2 alebo 3 verzie podľa vývoja projektu)

● Dohľad nad realizáciou protokolu zo strany zamestnancov a dodávateľov Zhiva, j.s.a.,
Diagnose.me, a.s., a ZMOS

● Nevyhnutné vzdelávanie zamestnancov a dodávateľov Zhiva, j.s.a., Diagnose.me, a.s.,
a ZMOS z hľadiska realizácie Protokolu

Rozsah zakázky
Predpokladaný max. rozsah v hod: 
A. Preventívna starostlivosť - 320 hod
B. Manažment chronických chorôb - 540 hod
počas obdobia 16 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. 

Miesto dodania služieb
Veľká okružná 38, Žilina 010 01

3. Odmena za poskytnuté služby, platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Nórskeho finančného
mechanizmu, zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov objednávateľa.

Odmena sa uhrádza mesačne, na základe počtu hodín, ktoré bude poskytovateľ reálne
poskytovať služby na projekte a po vystavení faktúry zo strany poskytovateľa. V ponuke je
nutné uviesť odmenu za 1 hodinu poskytovania služieb. 

Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia Zhive. 



4. Podmienky účasti potencionálneho poskytovateľa: 

Požadovaná odborná spôsobilosť: 
Poskytovateľ má sám, alebo disponuje osobou, ktorá má vzdelanie druhého stupňa v odbore
všeobecné lekárstvo alebo obdobné a 1. atestáciu (alebo zahraničný ekvivalent) aspoň
v jednom z nasledujúcich oborov: 

● vnútorné lekárstvo
● všeobecné lekárstvo
● diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
● gastroenterológia,
● kardiológia,
● klinická biochémia,
● klinická farmakológia,
● laboratórna medicína,
● neurológia,

Pozn. k splneniu odborných požiadaviek: 

Potenciálny poskytovateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením, pričom na požiadanie poskytne
Diagnose.me doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Potenciálny poskytovateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom
zmluvy/zadaním objednávky predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným
vyhlásením; potenciálny poskytovateľ doručí doklady prijímateľovi do siedmich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti na predloženie dokladov, ak prijímateľ neurčil dlhšiu lehotu; ak
potenciálny poskytovateľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a
ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny poskytovateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí

Ďalšie požiadavky
Potencionálny poskytovateľ musí disponovať a spolu s ponukou predložiť oprávnenie
poskytovať služby alebo mať hlavný predmet činnosti v nasledovných oblastiach (alebo
obdobných) :    

- Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
a/alebo

- Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (samostatný) alebo zariadenie poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti. 

5. Subdodávatelia
Potencionálny poskytovateľ v ponuke uvedie, či sa na poskytovaní služieb budú podieľať
subdodávatelia. V zmluve alebo rámcovej dohode najneskôr v čase jej uzavretia je vybraný
poskytovateľ povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia, ak ide o subposkytovateľa, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS.



6. Lehota a spôsob zapojenia sa do výberu
Potencionálny poskytovateľ musí zaslať svoju kompletnú ponuku vrátane všetkých
požadovaných dokumentov  e-mailom na elektronickú adresu alexandrahucovic@gmail.com v
lehote 6 pracovných dní od doručenia výzvy. 

7. Kritéria výberu poskytovateľa a postup 
Zhiva vyhodnotí prijaté ponuky a vyberie potencionálneho poskytovateľa, ktorý v ponuke uviedol
najnižšiu hodinovú sadzbu a splnil všetky podmienky účasti na výbere poskytovateľa
pomocou cenového prieskumu.
  
Zhiva uzatvorí s vybraným poskytovateľom zmluvu o poskytovaní služieb. 
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