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Výzva na predloženie ponuky – tovar  - zákazka s nízkou 

hodnotou č.  82-1 /2020 
 

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 : Pekárenské výrobky pre zabezpečenie pacientov 

Nemocnice Alexandra Wintera n.o. Piešťany     

      3. Opis predmetu zákazky : 

             

Názov tovaru Merná Množstvo Cena Spolu  Spolu  

  jednotka   

za 

jednotku bez DPH s DPH 

      bez DPH € € € 

Croissant neplnený ks 1 500       

Chlieb pšenično-ražný  1 000 g, 

BK           

/ hmotnostný ekvivalent kg 1 100       

Grahamový chlieb 500 g, BK           

/ hmotnostný ekvivalent kg 1 900       

Hladký rožok 40 g ks 110 000       

Grahamový rožok 60 g ks 70 000       

Sendvič /veka / 400 g BK ks 3 400       

Lúpačka s makom 80 g ks 2 200       

Bageta 150 g ks 1 300       

Vianočka s hrozienkami 350 g ks 4 400       

    

    

Suma spolu za celú zákazku v €: 
   

    

      Výsvetlivky: BK - balený, krájaný 

                        /hmotnostný ekvivalent- chlieb môže mať aj inú gramáž hmotnosť) 
 

      

      

      

      Pekárske výrobky musia spĺňať kritériá pre prípravu jedál podľa normy ACCP. 
 

      Predpokladané množstvo tovaru je stanovené na obdobie 2 rokov. 

  

      Cena vrátane dovozu. 
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Miesto dodania: Nemocnica Alexandra Wintera n.o., kuchyňa,Winterova 66, Piešťany 

      Dodávka predmetu zákazky:  každý deň, na základe objednávky. 

  

      Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena ako súčet všetkých položiek. 
 

      

      

      S úspešným uchádzačom prieskumu trhu bude uzatvorená rámcová dohoda. 
  

      4.   CPV:     

     33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál, 33141625-7 Diagnostické          

súpravy, 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)    

      5.   Predpokladaná hodnota zákazky :   19 481,00  EUR  bez DPH 

      6.   Podmienky predloženia cenovej ponuky : 

OSOBNÉ POSTAVENIE 

§ 32 ods. 1 

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

týkajúce sa osobného postavenia, cit.: 

- je oprávnený dodávať a realizovať predmetný tovar. 

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

o oprávnení dodávať  a realizovať predmetné služby a predmetným tovarom. 

Postačuje predložiť obyčajnú fotokópiu uvedeného dokladu. V prípade predloženia 

ponuky prostredníctvom e – mailu je možné predložiť uvedený doklad v elektronickej 

podobe (sken). 

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

§ 33 ods. 1 

Nepožaduje sa. 

TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ 

§ 34 ods. 1 

- predloženie referencie vykonania dodávania podobných tovarov v objeme 10 000 

EUR za obdobie rokov 2019. 

      Ponuka ďalej obsahuje:  
      Identifikačné údaje uchádzača, obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno,     

priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba, e-mail; 

      -    cenová kalkulácia jednotlivých tovarov viď vyplniť bod 3 výzvy, cena bez DPH a cena 

s DPH, 

      -  doklad o oprávnení podnikať v oblasti predmetných komodít (výpis zo  ŽR alebo OR 

o podnikateľskej činnosti resp. iný adekvátny doklad), 

      -    vyhodnocované budú i cenové ponuky v prípade predloženia vyššej ceny ako je PHZ. 

7.   Miesto poskytnutia stavebných prác : 

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

8.   Termín dodávania tovaru    

Na základe čiastkových objednávok vyplývajúcich z rámcovej dohody.  
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9. Obhliadka miesta dodania zákazky: 

      Obhliadka miesta dodania tovaru nie je potrebná.  

10. Termín predloženia cenovej ponuky   

Do 26.10.2020 do 10,00 hod 

     11. Ostatné informácie 

     11.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý 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 predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám 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 možné podať námietky 

     11.5 Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020 

     12.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

- najnižšia 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 

      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 13.10.2020 
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