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Výzva na predloženie ponuky – stavebné práce - prieskum trhu č. 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka na dodanie tovaru 

 

1. Verejný obstarávateľ : 
 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. 

Winterova 66,     921 63  Piešťany 

Zastúpená: MUDr. Štefan Kóňa - riaditeľ 

 

Kontaktná osoba:  

Ing. Peter Bittara – referát noriem riadenia, registratúry a verejného obstarávania            

tel. č. 0911 259 262; 033/7955388; e-mail: bittara@naw.sk 

 

Ing. Rastislav Moravec – technický asistent riaditeľa  

tel. č. 0948 084 902, e-mail: moravec@naw.sk 

 

2.   Názov predmetu zákazky a PHZ:  

Stavebné úpravy za účelom modernizácie priestorov rehabilitačného oddelenia. 

 

      3. Opis predmetu zákazky : 

            Stavebné práce pri modernizácii denných miestností a sociálnych zariadení. 

 

- Celková plocha rekonštruovaných priestorov 155 m
2
 

- Výmena obkladov 110 m
2
 

- Výmena dlažby 33 m
2
 

- Sadrokartónové konštrukcie 18 m
2
 

 

             

      4.   CPV: 45000000-7 Stavebné práce 

 

      5.   Podmienky predloženia cenovej ponuky : 

 

OSOBNÉ POSTAVENIE 

§ 32 ods. 1 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia, cit.: 

- je oprávnený dodávať predmetný tovar,  poskytovať uvedené služby. 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) dokladom 

o oprávnení dodávať predmetný tovar a  poskytovať uvedené služby. 

Postačuje predložiť obyčajnú fotokópiu uvedeného dokladu. V prípade predloženia 

ponuky prostredníctvom e – mailu je možné predložiť uvedený doklad v elektronickej 

podobe (sken). 

 

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

§ 33 ods. 1 

Nepožaduje sa. 

TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ 

§ 34 ods. 1 
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Nepožaduje sa. 

Obsah ponuky: 

Identifikačné údaje uchádzača, obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, 

meno, 

            priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba, e-mail; 

- cenová kalkulácia (cena bez DPH a cena s DPH), 

- v cene musia byť zahrnuté všetky náklady, 

 

6.   Miesto poskytnutia dodania tovaru a termín obhliadky: 

 

    Miesto výkonu prác: Poliklinika, ul. Rekreačná 2, Piešťany 

- Obhliadky: pondelok – piatok, od 8:00 do 10:00 Na obhliadky sa treba objednať 

vopred na tel. číslach 0948 084 902, 0902 119 607 

 

 

 

7.   Termín dodania služby po splnení zmluvných podmienok (objednávka) 

 

- Termín ukončenia prác: 20.9.2021 

- Sankcie za nedodržanie termínu ukončenia stavebných prác: podľa platnej 

legislatívy 

 

 

8.  Termín predloženia cenovej ponuky   

 

- Ponuky zasielajte do 23.8.2021 do 10:00, osobne, prípadne e-mailom na 

adresu bittara@naw.sk, moravec@naw.sk  

 

9.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

-     Najnižšia cena 

-     Stanovený termín dodania  

 

Cenové ponuky zasielajte písomnou formou (v zalepenej obálke s názvom zákazky 

a označením neotvárať) – poštou alebo osobne odovzdaním na podateľňu nemocnice 

alebo e-mailom na adresu : 

 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. 

Ing. Peter Bittara 

Winterova 66 

921 63  Piešťany 

e-mail: bittara@naw.sk 

 

 

                                                                                          MUDr. Štefan Kóňa  

                                                                                                     riaditeľ 

 

V Piešťanoch 10.08.2021  
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