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Výzva na predkladanie ponúk 

„DODÁVKA A MONTÁŽ PVC PODLÁH“ 

(zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Nemocnica Alexandra Wintera n. o. 
Winterova 60 021 63 Piešťany 

 IČO: 36 084 221 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara  

Tel:+421 337955388, 0911 259 262 

 E-mail: bittara@ naw.sk 

2. Názov zákazky: 
„Dodávka a montáž PVC podláh“ 

3. KódyCPV: 

Hlavný slovník: 44112230-9 Linoleum, 45432110-8 Kladenie podláh. 
44112200-0 Podlahové krytiny. 
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je realizácia dodávky  a montáže PVC podláh do nemocnice a polikliniky z 
dôvodu hygienickej údržby Nemocnice A.W. n.o. Piešťany 

technická špecifikácia predmetu zákazky: 

PVC podlaha - heterogénna hr.2mm. tr. 34/43, 

strhnutie a likvidácia pôvodnej podlahy,  

brúsenie podkladu, 

nivelizácia podkladu do hr. 5 mm v rámci penetrácie,  

nivelizácia podkladu do hr. 5 mm v rámci penetrácie – dlažba,. 

vysávanie a čistenie podkladu, vysekanie dlažby, betónovanie. 



celoplošné lepenie PVC vrátane lepidla a zvárania, 

lepenie vyťahovaného sokla z PVC podlahy na stenu, 

silikonovanie a tmelenie soklov. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
69  999,00 EUR bez DPH 

6. Trvanie zmluvného vzťahu: 

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb bude uzavretá na dobu 24 mesiacov, resp. do 
vyčerpania finančného limitu 69 990.00 EUR bez DPH. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

OSOBNÉ POSTAVENIE 

§ 32 ods. 1 

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

osobného postavenia: e) je oprávnený poskytovať službu. 

Minimálne požadovaná úroveň štandardov: 
§ 32 ods. 2 

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

oprávnení poskytovať službu. 

Postačuje predložiť obyčajnú kópiu uvedeného dokladu (dokladov). V prípade predloženia 

ponuky prostredníctvom e - mailu je možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej 

podobe (sken). 

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAV EME § 33 ods. 1 
Neaplikuje sa. 

TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ § 34 ods. 1 

Neaplikuje sa. 

8. Obsah ponuky: 
Ponuka musí obsahovať minimálne tieto dokumenty: 
- doklad o oprávnení poskytovať službu (postačuje výpis z ORSR); 

- návrh uchádzača na plnenie kritéria/podkritérií na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 9. tejto 

výzvy - podľa cenovej tabuľky. 
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9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Cenová tabuľka 

Ekonomickv najvýhodnejšia ponuka - kombinácia týchto podkritérií: 
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Druh postupu zadávania zákazky Merná 

jednotka Cena v EUR 

bez DPH 

Výška 

DPH 

 

. .... 
Cena v EUR s DPH 

 

1
1
 PVC podlaha - heterogénna 

hr.2mm, tr. 34/43 

m2 

 

 

  

 

II. 
1 

1 

strhnutie a likvidácia pôvodnej 

podlahv 

m2 
 

   

III 

i ------  

brúsenie podkladu 

 ______  _ . 

m2     

: iv. 
! 

i 

nivelizácia podkladu do hr, 5 mm 

v rámci penetrácie 

m2     

V. 

| 

i _  

nivelizácia podkladu do hr. 5 mm 

v rámci penetrácie - dlažba 

m2     

v,. vysávanie a čistenie podkladu m2     

vn 

| 

vysekanie dlažby m2    

 

 betónovanie m2     

| 

celoplošné lepenie PVC vrátane 

lepidla a zvárania 

m2     

 lepenie vyťahovaného sokla z PVC 

podlahy na stenu 

m2    

 

 silikonovanie a tmelenie soklov m2  

 

 

 
 



I. Celková cena za dodávku PVC podlahovej krytiny - váhovosť 50 %, váhový koeficient 

0,50. max. počet bodov 50 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto podkritéria získa 

maximálny počet bodov za príslušné hodnotené podkritérium a ďalším hodnoteným 

uchádzačom bude pridelený počet bodov podľa vzorca: „Pridelený počet bodov za 

hodnotené podkritérium = (najnižšia hodnota príslušného hodnoteného podkritéria/hodnota 

príslušného hodnoteného podkritéria podľa cenovej ponuky predloženej uchádzačom)* 100 

bodov". 

II. Celková cena za strhnutie a likvidácia pôvodnej podlahy- váhovosť 5% a váhový 

koeficient 0,05, max. počet bodov 5 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto podkritéria 

získa maximálny počet bodov za príslušné hodnotené podkritérium a ďalším 

hodnoteným uchádzačom bude pridelenv počet bodov podľa vzorca: „Pridelený počet 

bodov za hodnotené podkritérium = (najnižšia hodnota príslušného hodnoteného 

podkritéria hodnota príslušného hodnoteného podkritéria podľa cenovej ponuky 

predloženej uchádzačom)* 100 bodov". 

III. Celková cena za brúsenie podkladu v EUR bez DPH - váhovosť 5% , váhový 

koeficient 0,05, max. počet bodov 5 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto podkritéria 

získa maximálny počet bodov za príslušné hodnotené podkritérium a ďalším 

hodnoteným uchádzačom bude pridelený počet bodov podľa vzorca: „Pridelený počet 

bodov za hodnotené podkritérium - (najnižšia hodnota príslušného hodnoteného 

podkritéria/hodnota príslušného hodnoteného podkritéria podľa cenovej ponuky 

predloženej uchádzačom)* 100 bodov". 

IV. Celková cena nivelizácia podkladu do hr. 5 mm v rámci penetrácie - váhovosť 5%, 

váhový koeficient 0.05. max. počet bodov 5 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto 

podkritéria získa maximálny počet bodov za príslušné hodnotené podkritérium a 

ďalším hodnoteným uchádzačom bude pridelený počet bodov podľa vzorca: „Pridelený 

počet bodov za hodnotené podkritérium = (najnižšia hodnota príslušného hodnoteného 

podkritéria/hodnota príslušného hodnoteného podkritéria podľa cenovej ponuky 

predloženej uchádzačom)* 100 bodov". 

V. Celková cena nivelizácia podkladu do hr. 5 mm v rámci penetrácie - dlažba 

váhovosť 5% váhový koeficient 0.05, max. počet bodov 5 - uchádzač s najnižšou 

hodnotou tohto podkritéria získa maximálnv počet bodov za príslušné hodnotené 

podkritérium a ďalším hodnoteným uchádzačom bude pridelený počet bodov podľa 

vzorca: „Pridelený počet bodov za hodnotené podkritérium ~ (najnižšia hodnota 

príslušného hodnoteného podkritéria/hodnota príslušného hodnoteného podkritéria 

podľa cenovej ponuky predloženej uchádzačom)* 100 bodov". 

VI. Celková cena vysávanie a čistenie podkladu- váhovosť 5%, váhový koeficient 0,05. 

max. počet bodov 5 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto podkritéria získa maximálny 

počet bodov za príslušné hodnotené podkritérium a ďalším hodnoteným uchádzačom 

bude pridelený počet bodov podľa vzorca: „Pridelený počet bodov za hodnotené 

podkritérium = (najnižšia hodnota príslušného hodnoteného podkritéria/hodnota 

príslušného hodnoteného podkritéria podľa cenovej ponuky predloženej uchádzačom)* 

100 bodov". 

VII. Celková cena za vysekanie dlažby- váhovosť 5% váhový koeficient 0.05. max. počet 

bodov 5 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto podkritéria získa maximálny počet bodov za 

príslušné hodnotené podkritérium a ďalším hodnoteným uchádzačom bude pridelený počet 

bodov podľa vzorca: „Pridelený počet bodov za hodnotené podkritérium = (najnižšia 

hodnota príslušného hodnoteného podkritéria/hodnota príslušného hodnoteného podkritéria 

podľa cenovej ponuky predloženej uchádzačom)* 100 bodov". 

VIII. Celková cena za betónovanie - váhovosť 5% váhový koeficient 0,05, max. počet bodov 
5 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto podkritéria získa maximálny počet bodov za 



IX. 

 

príslušné hodnotené podkritérium a ďalším hodnoteným uchádzačom bude pridelený 
počet bodov podlá vzorca: „Pridelený počet bodov za hodnotené podkritérium = 
(najnižšia hodnota príslušného hodnoteného podkritéria hodnota príslušného 
hodnoteného podkritéria podľa cenovej ponuky predloženej uchádzačom)* 100 bodov". 

IX. Celková cena za celoplošné lepenie PVC vrátane lepidla a zvárania 

váhový koeficient 0,05. max. počet bodo\ 5 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto 
podkritéria získa maximálny počet bodov za príslušné hodnotené podkritérium a             
ďalším hodnoteným uchádzačom bude pridelený počet bodov podľa vzorca: „Pridelené 
počet bodov za hodnotené podkritérium ~ (najnižšia hodnota príslušného hodnoteného 
podkritéria hodnota príslušného hodnoteného podkritéria podľa cenovej ponuky 
predloženej uchádzačom)* 100 bodov". 

X. Celková cena za lepenie vyťahovaného sokla z PVC podlahy na sten- váhovosť 5%. 
váhový koeficient 0,05. max. počet bodov 5 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto 
podkritéria získa maximálny počet bodov za príslušné hodnotené podkritérium a ďalším 
hodnoteným uchádzačom bude pridelený počet bodov podľa vzorca: „Pridelený počet 
bodov za hodnotené podkritérium = (najnižšia hodnota príslušného hodnoteného 
podkritéria/hodnota príslušného hodnoteného podkritéria podľa cenovej ponuky 
predloženej uchádzačom)* 100 bodov". 

XI. Celková cena za silikónovanie a tmelenie soklov- váhovosť 5° o. váhový koeficient 0,05. 

max. počet bodov 5 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto podkritéria získa maximálny 

počet bodov za príslušné hodnotené podkritérium a ďalším hodnoteným uchádzačom bude 

pridelené počet bodov podľa vzorca: „Pridelený počet bodov za hodnotené podkritérium = 

(najnižšia hodnota príslušného hodnoteného podkritéria/hodnota príslušného hodnoteného 

podkritéria podľa cenovej ponuky predloženej uchádzačom)* 100 bodov". 

 

Pri uchádzačovi, ktorý má vyššiu hodnotu ako je najnižšia hodnota za podkritérium č.I 

(Celková cena za dodávku PVC podlahovej krytiny) sa získané body vynásobia váhovým 

koeficientom podkritéria č. I (*50). pri uchádzačovi, ktorý má vyššiu hodnotu ako je 

najnižšia hodnota za podkritérium č. II (Celková cena za strhnutie a likvidácia pôvodnej 

podlahy) sa získané body vynásobia váhovým koeficientom podkritéria č. I I  (*5) a takto sa 

pokračuje až po podkritérium č. XI. (vrátane podkritéria č. XI.), pričom prepočítané body za 

všetkých týchto jedenásť podkritérií sa sčítajú. Podľa súčtu prepočítaných bodov za všetky 

hodnotené podkritériá (podkritérium č. I až č. XI.) sa zostupne zostaví poradie uchádzačov 

od najvyššieho po najnižší súčet prepočítaných bodov, pričom na prvom mieste sa umiestni 

uchádzač s najvyšším súčtom prepočítaných bodov za tieto podkritériá. V prípade, ak 

viacero uchádzačov získa rovnaký súčet prepočítaných bodov, na lepšom mieste sa umiestni 

uchádzač s vyšším počtom prepočítaných bodov v podkritériu č. I - Celková cena za 

dodávku PVC podlahovej krytiny. 

Úspešným uchádzačom/víťazom tohto postupu zadávania zákazky sa stane uchádzač 

s najvyšším počtom získaných bodov. 

10.  Lehota a miesto predkladania ponúk: 

 

Ponuky musia byť predložené osobne, poštou, kuriérom alebo e - mailom v lehote do 

31.07.2020 do 14:00 hod. na adrese: Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 

66,921 63 Piešťany), príp. e-mailom na: bittara@naw.sk 

 



11. Požiadavky na označenie ponúk: 

Uchádzač predloží ponuku osobne, poštou, kuriérom alebo e - mailom. Ak ponuku predloží 

osobne, poštou alebo kuriérom, predloží ju v uzavretom nepriehľadnom obale s uvedením 

názvu a sídla verejného obstarávate ľa uvedenom v bode 1 tejto výzvy na predkladanie 

ponúk a názvu a sídla alebo mena a miesta podnikania uchádzača. Na obale ponuky bude 

ďalej uvedené: „ Dodávka a montáž PVC podláh - NEOTVÁRAŤ!“ 

12. Výsledok verejného obstarávania: 

S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného 
obstarávania. 

 

 

V Piešťanoch dňa 22.07.2020 

                                                                                            MUDr. Štefan Kóňa 

                                                                                                  riaditeľ 


