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Výzva na predloženie ponuky – služba - 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 služby 

 

 

 

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 

 

2.   Názov predmetu zákazky a PHZ:  

Dodávka , montáž, servis, kontrola a oprava RDG zariadení  

PHZ: 23 333,00 EUR  (na obdobie 1 roka) bola určená na základe realizácie 

predmetných služieb za uplynulé obdobie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 

      3. Opis predmetu zákazky : 

Predmetom zákazky s názvom Dodávka , montáž, servis, kontrola a oprava RDG 

zariadení  

Predmetom služby je záväzok dodávateľa vykonávať opravy zariadení s nástupom na 

opravu do 24 hodín v rámci pracovných dní, v  prípade potreby nákupu náhradnej časti 

zariadení do 14 dní od schválenia nákupu povereným zamestnancom objednávateľa. 

V dobe, počas ktorej nevznikne na zariadeniach žiadna porucha, dodávateľ vykoná 

profylaktické kontroly zariadení, ktorých náplňou sú tieto činnosti: 

 

- kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách, 

- kontrola celistvosti  signálnych a elektrických káblov, 

- kontrola konektorových spojení, 

- kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie, 

- kontrola mechanických pohybov a posuvov, 

- kontrola a  premazanie mechanických komponentov, 

- dopnutie reťazí a laniek, 

- nastavenie spínačov, 

- kontrola ochranných vodičov 

- softvérová údržba 

- nastavenie skiagrafických a skiaskopických parametrov 

- vzdialená diagnostika (u prístroja XTWIN v Nemocnici A.Wintera) 

- vzdialený servis a správa (u prístroja XTWIN v Nemocnici A.Wintera) 

- zálohovanie SW parametrov 

- poskytovanie telefonickej podpory 

- kalibrácia obrazového reťazca v prípade výmeny komponentu obrazového 

reťazca 

- čistenie akvizičných PC v rozsahu min 2x ročne (ventilátory, chladiče atď.) 

- aktualizácie novo vydaných firmware 

- odstránenie zistených nedostatkov, 
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- dielčie elektrické revízie (budú vykonávané štvrťročne) 

 

Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch, v perióde štvrťročne v 

prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Dielčie elektrické revízie budú 

vykonávané štvrťročne s vyhotovením písomného záznamu. 

 

Odberateľ je povinný rešpektovať normy a predpisy v oblasti: 

- technickej zabezpečenosti miestností a priestorov pre montáž a prevádzku 

zariadenia. 

- zabezpečenia parametrov a bezpečnosti elektrickej siete pre montáž a 

prevádzku zariadenia. 

 

      4.   CPV:    50421200-4 Opravy a údržba röntgenových zariadení 

 

      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 

-  predloženie referencie na vykonávané predmetné služby v objeme 19 999 EUR 

za obdobie rokov 2019 – 2020. 

  

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) (príloha 1), 

- 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), 

-  predloženie referencie. 
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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 04.01.2021 

 

7.   Termín vykonávania služby po splnení zmluvných podmienok  

 

Od januára 2021 

 

8. Termín predloženia cenovej ponuky   

 

Do 05.01.2021 

 

 

9.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

- najnižšia cena,  

- stanovený termín vykonávania služby 

 

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 23.12.2020  
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