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Výzva na predloženie ponuky – tovar, služba - prieskum trhu  
 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka na dodanie tovaru a sluţby 

 

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 

                     0903 514 859 Martin Bleho (vedúci odd. IT),  bleho@naw.sk   

2.   Názov predmetu zákazky :  

       

Vyvolávací systém - Nemocnica Alexandra Wintera n. o.     Winterova 66, Piešťany  

 
      3. Opis predmetu zákazky : 

 

Predmetom zákazky je vybudovanie vyvolávacieho systému pre pacientov Nemocnice 

Alexandra Wintera n. o.  Winterova 66, Piešťany na dvoch miestach : 

RDG oddelenie a pracovisko Urgentný príjem.  

 

Poţiadavky na zákazku : 

- Vybudovanie dvoch kioskov pozostávajúcich z 2 súprav so stojanom, 

dotykovým monitorom a termotlačiarňou na   predmetné pracoviská, ktoré bude 

realizované v 2 etapách, 

- Spracovanie návrhu a následná realizácia vybudovania predmetných pracovísk je 

podmienená  obhliadkou a vysvetlením zámeru  ich vybudovania  do 

18.03.2020 (p. Bleho 0903 514 859), 

 

Základné komponenty a sluţby zákazky: 

  

- 2 x po 2 ks – 50 palcové zobrazovacie jednotky aktuálne vyvolaného pacienta 

(TV s mini PC), 

- 2 ks Kiosk (zabudované PC, dotyková obrazovka a termotlačiareň) 

 

- Softvér pre vyvolávanie pacientov (úpravy na mieru výhodou) 

 

- Inštalačné práce a materiál 

 

- Záručný a pozáručný  servis 

      

 4.   CPV a stanovenie PHZ:   

            

            CPV 64216200-5 Elektronocké informácie,  

                     64228100-1 Sluţby prenosu TV vysielania,  

                     32324000-0 Televízory   

mailto:bittara@naw.sk


2 

 

            PHZ 20 000,00 EUR     

       

      5.   Podmienky predloţenia cenovej 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  zákazky (výpis zo  ŢR alebo 

OR o podnikateľskej činnosti resp. iný adekvátny doklad). 

 

6.   Miesto poskytnutia sluţby : 

 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66, Piešťany 

 

 

7.   Termín realizácie, spracovania poţadovaného predmetu zákazky 

      Predpoklad do 30.04.2020, po uzavretí zmluvného vzťahu (objednávky) bude 

upresnené. 

 

8. Termín predloţenia cenovej ponuky   

            Do 19.03.2020 do 12,00 hod.  

 

      9.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

- najniţšia cena, zapracovať do prílohy č. 1. 

- stanovený termín dodania, 

- splnenie poţadovaných kritérií vysvetlených pri obhliadke predmetných pracovísk, 

- spracovať a podpísať čestné vyhlásenie, viď príloha. 

 

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 21.02.2020  
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