Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na realizáciu verejného obstarávania na dodanie liekov, zdravotníckych pomôcok, medicínskej
prístrojovej techniky a osobných ochranných pracovných prostriedkov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
☒ Materiál nelegislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu



Materiál legislatívnej povahy



Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie
vlády SR*

apríl 2020

2. Definícia problému
V nadväznosti na neustále sa zvyšujúcu hrozbu ochorení a úmrtí obyvateľstva na koronavírus vo svete a v rámci
štátov Európskej únie je nevyhnutné bezodkladne zabezpečiť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území
Slovenskej republiky potrebným zdravotníckym materiálom. MZ SR preto iniciatívne pristúpilo k predloženiu
návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky na bezodkladné zabezpečenie materiálneho zabezpečenia
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nevyhnutným tovarom ako sú lieky, zdravotnícke pomôcky, medicínska
prístrojová technika a osobné ochranné pracovné prostriedky. Predkladaný materiál navrhuje realizovať verejné
obstarávanie zdravotníckeho materiálu prostredníctvom MZ SR v súčinnosti s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti.

3. Ciele a vvýsledný stav

Zabezpečiť bezodkladne zdravotnícky materiál, nevyhnutný pre potreby zdravotníctva SR a zabezpečenie
ochrany zdravia obyvateľstva SR pred pandémiou spôsobenou koronavírusom, a to prostredníctvom priameho
rokovacieho konania podľa § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zabezpečiť dodanie zdravotníckeho materiálu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Výsledkom bude obstaranie potrebného zdravotníckeho materiálu a jeho dodanie poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti v zrýchlenom procese podľa § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Ministrovi financií SR
Hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva SR
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie

5. Alternatívne riešenia
Nulový variant „nerobiť nič“, by znamenalo vystaviť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a obyvateľstvo
Slovenskej republiky riziku nedostatočného zabezpečenia zdravotníckeho materiálu na boj proti pandémii.
Variant využitia verejnej súťaže, užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením by znamenalo časové
predĺženie procesu obstarania nevyhnutného zdravotníckeho materiálu a jeho dodania poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti.

6. Vykonávacie predpisy
☒ Áno

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?



Nie

7. Transpozícia práva EÚ
Žiadne.

8. Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy



Pozitívne



Žiadne

☒ Negatívne



Áno

☒

Nie



Čiastočne



Pozitívne

☒

Žiadne



Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP



Pozitívne

☒

Žiadne



Negatívne

Sociálne vplyvy

☒

Pozitívne



Žiadne



Negatívne

Vplyvy na životné prostredie



Pozitívne

☒

Žiadne



Negatívne

Vplyvy na informatizáciu



Pozitívne

☒

Žiadne



Negatívne



Pozitívne

☒

Žiadne



Negatívne



Pozitívne

☒

Žiadne



Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe

10. Poznámky
Predkladaný materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie, vplyvy na informatizáciu, vplyvy na služby
verejnej správy pre občana ani vplyvy na životné prostredie.
Predkladaný materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v predpokladanej výške 59,6 mil. Eur.
Predkladaný materiál má pozitívne sociálne vplyvy.

11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Niki Vrbová
niki.vrbova@health.gov.sk
02/59 373 219

Mgr. Marianna Kozmannová
marianna.kozmannova@health.gov.sk
02/59 373 303

12. Zdroje
Materiál vykazuje negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy v predpokladanej výške 59,6 mil. Eur.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

