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Výzva na predloženie ponuky – 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 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 

 

2.   Názov predmetu zákazky :  

       

Web stránka - Nemocnica Alexandra Wintera n. o         Winterova 66, Piešťany  

 
      3. Opis predmetu zákazky : 

 

Vytvorenie webovej podstránky oddeleni nemocnice, facebookového a instagramového   

profilu a marketingovej komunikácie pre Nemocnicu Alexandra Wintera, Winterova 66 

921 63 Piešťany. 

3.1. Prezentačná WEB-stránka 

 Poţiadavky na webstránku:  

-Moderné, funkčné grafické spracovanie s dôrazom na intuitívne ovládanie, 

-vytvorenie štruktúry a layoutu web stránky, 

-grafické prvky, symboly a ikony pre rýchlu vizuálnu komunikáciu, 

-SEO optimalizácia, 

-Štandart W3C, 

-responzivita webu, 

-CSM system s moţnosťou viacúrovňového prístupu uţívateľov a editácie obsahu na 

strane zadávateľa, 

-meranie štatistík pomocou Google analytics 

3.2. Sociálne siete 

-Vytvorenie a grafické spracovanie FACEBOOK  fanpage. 

-Vytvorenie INSTAGRAM konta. 

-Príprava príspevkov na FACEBOOK a INSTAGRAM, 

-Spravovanie komentov na účtoch sociálnych sieti. 

3.3. Digitálne kampane 

-návrh riešenia mediálnej komunikácia na zvýšenie povedomia o Nemocnici Alexandra 

Wintera na obdobie jedného roka, 

-Grafická a textová príprava digitálnych kampaní na FACEBOOK, INSTAGRAM a 

GOOGLE ADWORDS, 

-Monitoring a editovanie prebiehajúcich kampaní na základe dennej analýzy 

      

 4.   CPV a stanovenie PHZ:   

48224000-4 Softvérový balík na editáciu webových stránok 72212224-5 Sluţby na vývoj 

softvéru pre editovanie webových stránok 72413000-8 Návrh webových (www) sídiel 

12 000,00 EUR     
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      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 oblasti IT alebo v oblasti predmetu 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 spracovania poţadovaného predmetu zákazky 

      Do 30.09.2019 

 

8. Termín predloţenia cenovej ponuky   

            Do 31.07.2019 

 

      9.   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          MUDr. Štefan Kóňa  

                                                                                                     riaditeľ 

 

 

 

V Piešťanoch 23.07.2019  
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