Výzva na predloženie ponuky – tovar, služba - zákazka s nízkou
hodnotou č. naw -40/2019
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
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 : Výroba nábytku - Verejná lekáreň Nemocnice
Alexandra Wintera n.o.
3. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je záväzok spoločnosti zariadiť určitú záleţitosť pre verejného
obstarávateľa uskutočnením činností v jeho mene a na jeho účet, ktorej vykonávanie obsahuje
vyrobiť nábytok na mieru v súlade s predmetnou projektovou dokumentáciou a štúdiou
jednotlivej dispozície predmetných výrobkov v jednotlivých častiach verejnej lekárne
(Príloha 2), ktorú spracovala spoločnosť MEDIPROJEKT spol. s. r. o. Účelom realizácie
výroby predmetného nábytku na mieru je potrebná pre funkčnosť a prevádzku verejnej
lekárne jej pracovníkov a klientov.
Zdravotnícky komplex NEMOCNICE ALEXANDRA WINTERA n.o. PIEŠŤANY je
situovaný v centre mesta Piešťany – na Winterovej ulici 66, na ktorú je táto komunikačne
napojená svojimi vstupmi. Hospodárske vstupy nemocnice sú viazané na spevnené plochy
medzi komplexom nemocnice a polyfunkčnou budovou Rozvoj, ktoré slúţia i pre potreby
parkovania sanitných vozidiel, zásobovanie, odvoz odpadkov, odvoz zomrelých, resp. i pre
potreby PO a dodávateľov a realizáciu stavieb a stavebných úprav realizovaných v tomto
zdravotníckom komplexe. Tieto plochy a vstupy budú vyuţívané i pre realizáciu a dovozu
predmetného nábytku a jeho konečné umiestnenie (osadenie).
Na základe uvedeného Vám pre spracovanie ponuky bude v prílohe výzvy na
predkladanie ponúk zaslaná štúdia s jednotlivými výrobkami a ich popisom pre výrobu
a nákup jednotlivých komodít (Príloha 2) a Kritérium na hodnotenie ponúk – cenová
ponuka (Príloha 1) t.j. neocenená cenová ponuka pre realizáciu predmetnej zákazky.
Pri spracovávaní cenovej ponuky je možné použiť ekvivalentné materiálové komodity
s dodržaním kvality, určenej funkčnosti a rozmerových parametrov.
4. CPV:

39153000-9 Výroba a dodávka nábytku na mieru

5. Predpokladaná hodnota zákazky : 31 000,00 EUR bez DPH
6. Podmienky predloţenia cenovej ponuky :
Identifikačné údaje uchádzača, obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno,
priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba, e-mail;
- cenová kalkulácia Kritérium na hodnotenie ponúk – cenová ponuka
(Príloha 1) - cena bez DPH a cena s DPH,
- v cene musia byť zahrnuté všetky náklady vyplývajúce s dodrţaním
materiálového zloţenia, popisu jednotlivých výrobkov a v jednotnom prevedení,
- doklad o oprávnení podnikať v oblasti výroby nábytku a podobných komodít
(výpis zo ŢR alebo OR o podnikateľskej činnosti resp. iný adekvátny doklad),
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- predloţenie referencie výroby nábytku alebo podobných výrobkov v objeme
20 000 EUR za obdobie rokov 2017 – 2018.
- vyhodnocované budú i cenové ponuky v prípade predloţenia vyššej ceny ako je
PHZ.
Uchádzač musí predloţiť ponuku na celý predmet zákazky t. j. cenu za jednotlivé výrobky,
ich umiestnenie, montáţ ... cena bez DPH a s DPH. V cene zákazky je započítaná doprava a
odvoz odpadu z montáţe nábytku a jeho dopasovania na mieru podľa skutočnej situácie.
7. Miesto poskytnutia, dodanie a montáţ výrobkov :
Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66, Piešťany
8. Termín realizácie predmetnej zákazky
do 45 dní od podpísania objednávky, súčasťou objednávky bude podmienka 1%
penále z omeškania dodania a realizácie zákazky za každý deň z ceny zákazky
(návrh objednávky spracuje verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom po
vyhodnotení ponúk).
9. Obhliadka miesta dodania zákazky:
Obhliadka miesta dodania stavebných prác je potrebná. Zároveň záujemcovia, ktorí
budú mať záujem sa predmetnej verejnej súťaže zúčastniť, budú im poskytnuté ďalšie
odborné podklady súvisiace s predmetnou zákazkou.
10. Termín predloţenia cenovej ponuky
Do 14.05.2019
11. Ostatné informácie
11.1 Verejný obstarávateľ zruší pouţitý postup zadávania zákazky, ak:
11.2.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní,
11.2.2 nedostal ani jednu ponuku,
11.2.3 ani jedna z predloţených ponúk nezodpovedá poţiadavkám verejného obstarávateľa
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
11.2.4 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
11.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.
11.4 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa
§117 zákona o verejnom obstarávaní nie je moţné podať námietky
11.5 Lehota viazanosti ponúk: 30.07.2019
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- najniţšia 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
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V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti
ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom
mieste, v prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty
viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na treťom
mieste.

MUDr. Štefan Kóňa
riaditeľ

V Piešťanoch 29.04.2019
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