
  

 
 

Vec 

Výzva na predloženie ponuky 
 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. 
Winterova 66,   921 63 Piešťany  
IČO: 36 084 221 
IČ DPH: 2021704685 

 
Druh zákazky: 

 
civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác 

 
Názov zákazky 
 

Výmena okien 
 
Opis zákazky: 
 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu dodávka a montáž v rozsahu 
špecifikácie, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy. 
Uchádzač určí konečný výkaz výmer prác a dodávok po obhliadke s ohľadom na špecifiká diela. 
Výsledkom bude uzavretie Rámcovej dohody v objeme 179 999,-. Po predložení ponúk na varianty 
špecifikácií prízemia a jednotlivých  poschodí bude priebežne upresňované ktoré okná sa budú 
meniť až do vyčerpania objemu predmetnej rámcovej dohody. 

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 

 
51 204,08 EUR bez DPH 

 
Miesto plnenia: 

 
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. 

   Winterova 66,   921 63 Piešťany 
 
Požadovaný termín plnenia: 
 
 Do 40 dní riešenie predmetnej zákazky. Do 24 mesiacov alebo do vyčerpania zostatku RD 
179 999,00 EUR od podpisu zmluvy na základe čiastkových objednávok za dodržania cien 
z predmetného VO. 
 
 
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: 

 
nevyžaduje sa 

 
 
Podmienky účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. (Osobné postavenie) 
 

- predložením dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. – platného dokladu 
uchádzača o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky 
(postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra) 

- uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona č. 343/2015 Z.z.. 

- úspešný uchádzač je povinný byť k okamihu uzatvorenia zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na prípadných subdodávateľov 
úspešného uchádzača ako zhotoviteľa. 

 
Podmienky účasti podľa § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. (Finančné a ekonomické postavenie): 
 

nevyžadujú sa 



  

 
 
Podmienky účasti podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. (Technická a odborná spôsobilosť): 
 

nevyžadujú sa 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 
VZOR 1 najnižšia cena v EUR 
VZOR 2 najnižšia cena v EUR 
Najnižšia cena  celkom v EUR 
Hodnotenie ponuky platcu DPH – cena vrátane DPH 
Hodnotenie ponuky neplatcu DPH – celková cena 

 
Lehota na predkladanie ponúk, systém  EVO 

- ponuku je možné predložiť v lehote na predkladanie ponúk najneskôr do 04.11.2022 do 13.00 
hod.  

Lehota viazanosti ponúk: 
 

min. 30 dní od predloženia ponuky 
 
Vyhodnotenie ponúk: 
 

- ponuky vyhodnocuje komisia ustanovená verejným obstarávateľom 
- vyhodnotenie ponúk je neverejné 
- verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali 
- s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná uzatvorí verejný 

obstarávateľ realizačnú zmluvu 
 
Právna forma zákazky: 

 
Rámcová dohoda na uskutočnenie prác 

 
 
 
Platobné podmienky: 
 

- verejný obstarávateľ uhrádza zmluvnú cenu výlučne bezhotovostným platobným stykom 
- verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu 
- faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu 
- splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia do podateľne verejného obstarávateľa 
- platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 

bankového účtu poukázaná cena plnenia na účet zhotoviteľa 
- pri zákazke sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného 

plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 
písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení 

 
 
 
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania: 
 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky tejto výzvy 
- návrhy na plnenie kritérií ponúk budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky 

 
Prílohy výzvy: 
 

- opis predmetu zákazky (zadanie zákazky)  Príloha 2 
- návrh na plnenie kritérií   Príloha 1 
- návrh zmluvy (zmluvný formulár) Príloha 3 

 
Informácie k vypracovaniu ponuky: 
 

- uchádzač predložením cenovej ponuky berie na seba záväzok uskutočniť dielo v celom 
rozsahu, t.j. uskutočniť všetky práce a dodávky, ktoré sú technicky potrebné na zrealizovanie 
funkčného diela, a to aj v prípade, že nie sú uvedené v indikatívnom výkaze výmer súborov 



  

 
a jednotiek prác a dodávok. Uvedené sa nevzťahuje výlučne na naviac práce uskutočnené na 
pokyn verejného obstarávateľa 

 
Ďalšie informácie: 
 

výdavky uchádzača spojené s vyhotovením a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi 

 
 

         
 
 
                                                                                     MUDr. Miroslav Jaššo 
               riaditeľ 

 

                                                                                                       v. r.  



 
  

 

 

 

 


