
Výzva na predloženie ponuky – služba - prieskum trhu č. 
 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka na dodanie služby 

 

 

 

1. Verejný obstarávateľ : 
Nemocnica Alexandra Wintera n. o. 

Winterova 66,     921 63  Piešťany 

Zastúpená: MUDr. Miroslav Jaššo - 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 

 

2.   Názov predmetu zákazky: Projekt pre rozvoj governance a úrovne informačnej a 

kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach. 

 

      3. Opis predmetu zákazky : 

 

 spracovanie žiadosti o NFP podľa predpísaného formulára v súlade s Príručkou pre 

žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra v spolupráci s poverenou osobou Objednávateľa, 

 

 kontrola povinných príloh v zmysle pokynov riadiaceho orgánu alebo 

sprostredkovateľského orgánu v spolupráci s poverenou osobou Objednávateľa, 

 

 

 kontrola podkladov: 

a. kontrola žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh 

(ďalej len „ŽoNFP“) v spolupráci s poverenou osobou Objednávateľa. 

 

b. kontrola zadanej ŽoNFP do verejnej časti ITMS2014+ v spolupráci s 

poverenou osobou Objednávateľa. 

 

 

c. kontrola obsahu ŽoNFP z pohľadu  eurofondových podmienok vyhlásenej 

výzvy , časového súladu jednotlivých dokumentov predkladaných 

Objednávateľom v spolupráci s poverenou osobou Objednávateľa. 

 

d. Spolupráca s Objednávateľom (alebo ním poverenou osobou) pri 

vypracovaní nasledovných príloh ŽoNFP:  

 

       Analýza celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). 

       Rozpočet NFP. 

 

e.     Spolupráca s Objednávateľom (alebo ním poverená osoba) pri zabezpečení  

nasledovných povinných príloh ŽoNFP :  

       Deklaráciu súladu projektu s horizontálnym projektom 

pre dopytovú výzvu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a 
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kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“ ďalej 

len „Deklarácia súladu“). Deklaráciu súladu (Príloha č. 11 

vyhlásenej výzvy) Objednávateľ vypracováva v zmysle 

inštrukcie uvedenej v Prílohe č. 9 vyhlásenej výzvy.  

       Stanovisko od sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI 

(ďalej len „SKB“) potvrdzujúce súlad ŽoNFP s horizontálnym 

projektom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a 

kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“ 

(https://metais.vicepremier.gov.sk) a splnenie minimálnych 

obsahových a formálnych náležitosti definovaných Prílohou č. 9 

vyhlásenej výzvy. 

       Zoznam rizík a závislosti v súlade s vyhlásenou výzvou.  

       Dopad kybernetického bezpečnostného incidentu v 

závislosti (v zmysle Prílohy č. 9 vyhlásenej Výzvy). 

       Finálna kontrola ŽoNFP pred odoslaním v systéme 

ITMS2014+. 

 

f.        bez zbytočného odkladu odstrániť príslušnými orgánmi vytknuté 

nedostatky ŽoNFP, a to v lehote na to určenej. 

       

     4.   CPV:  79417000-0 Bezpečnostné poradenstvo v oblasti informačnej   

a kybernetickej bezpečnosti. 

 

      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   poskytovať uvedené služby. 

 

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

o oprávnení dodávať  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 

Nepožaduje sa. 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmetais.vicepremier.gov.sk%2F&data=04%7C01%7Cradovan.karvai%40alef.com%7Cbf717e014acb4edb3ef508d968ced3f2%7C22361d770c8b486cb646597f350b2ef2%7C0%7C0%7C637656059846293743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GHQoi%2FKoFtpCjhtFPB%2BR2I9Efi5f4LY7u%2Bxmttgjgxg%3D&reserved=0


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, 

- doklad o oprávnení podnikať v predmetnej oblasti (výpis zo  ŽR alebo OR 

o podnikateľskej činnosti resp. iný adekvátny doklad). 

 

6.   Miesto poskytnutia služby a termín obhliadky: 

 

      Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66, Piešťany, nie je potrebné, ak bude 

záujem je termín stanovený na 14.03.2022 

 

7.   Termín dodania služby po splnení zmluvných podmienok  

 

 po podpise zmluvného vzťahu (objednávky) 

 

8. Termín predloženia cenovej ponuky   

 

Do 16.03.2022 do 12,00 hod 

 

9.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

- najnižšia cena,  

- splnenie požadovaných podmienok uvedených v opise zákazky.  

 

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. Miroslav Jaššo  

                                                                                                      riaditeľ 

 

 

V Piešťanoch 11.03.2022  
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