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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 : RHB poliklinika Nemocnice Alexandra Wintera n.o. – 

Winterova 66, Piešťany – vyhotovenie projektovej dokumentácie 

 

 
      3. Opis predmetu zákazky : 

 
Predmetom zákazky s názvom: RHB poliklinika Nemocnice Alexandra Wintera n.o. – 

Winterova 66, Piešťany  je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 

predmetnej stavby na úrovni projektovej dokumentácie.   

Predmetom projektovej dokumentácie bude rekonštrukcia rehabilitačného oddelenia, ktoré 

sa nachádza v budove Polikliniky v ľavom krídle na prízemí. V súčasnosti je táto časť 

objektu nevyuţívaná.  

Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu vyčlenených priestorov tak, aby 

rešpektovala všetky legislatívne poţiadavky, poţiadavky ktoré stanovujú Slovenské 

technické normy a technické odporúčania vydávané Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. Projektová dokumentácia musí obsahovať zameranie skutkového 

stavu riešenej časti objektu. 

Poţiadavka na dispozičné riešenie je návrh miestností, ktoré budú spĺňať nároky na 

vytvorenie moderného rehabilitačného oddelenia. Navrhovaný priestor bude obsahovať 

veľkú telocvičňu, malú telocvičňu, elektroliečbu, ambulanciu rehabilitácie a sonoliečbu. 

Súčasťou bude šatňa pre muţov a ţeny so sprchou a WC, WC pre imobilných a WC pre 

pacientov. Pri vstupe bude recepcia. 

Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu – realizačný projekt, s predpokladaným 

rozsahom: 

- architektonické a stavebné riešenie 

- protipoţiarne zabezpečenie stavby 

- zdravotechnické inštalácie 

- vnútorná elektroinštalácia – silnoprúd 

- klimatizácia 

- náklady stavby – výkaz výmer a rozpočet 

Zhotoviteľ odovzdá dielo v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a tieţ na CD v elektronickej 

forme. Rozpočet a výkaz výmer v programe excel. 
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      4.   CPV a stanovenie PHZ:    712 42 000-6 Príprava projektov a návrhov  

                                                             9 900,00 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 oblasti projektovania verejných budov (výpis zo  

ŢR alebo OR o podnikateľskej činnsti resp. iný adekvátny doklad). 

 

6.   Miesto poskytnutia sluţby : 

 

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

 

7.   Termín spracovania projektovej dokumentácie 

      Do 10.12.2019 

 

8. Termín predloţenia cenovej ponuky   

            Do 17.10.2019 

 

 

      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 07.10.2019  
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