
 

 
 

 

 
 

 

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky 

 
 

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

 
 
 

Fakultná nemocnica Trenčín, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. d) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný 
predmet zákazky  

 
„ Rekonštrukcia elektroinštalácií na bývalom Infekčnom oddelení 3. a 4. poschodie“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Fakultná nemocnica Trenčín 

Sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín 

Štatutárny zástupca:  Ing. Tomáš Janík, MBA,  riaditeľ   

IČO: 00610470         

DIČ: 2021254631         

IČ DPH: SK2021254631   

Tel.: 032 6566 838                 

E-mail: michal.plesnik@fntn.sk  

Internetová stránka: www.fntn.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava   

Číslo účtu.: SK23 8180 0000 0070 0028 0438             

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: adresa uvedená v bode 1. Výzvy 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Michal Plesník 

4. Predmet obstarávania: „Rekonštrukcia elektroinštalácií na bývalom Infekčnom oddelení 3. a 4. 
poschodie“  

CPV:  45310000-3 – Elektroinštalačné práce   

 45317000-2 – Iné elektroinštalačné práce   

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Realizácia komplexnej rekonštrukcie - výmeny elektroinštalačných rozvodov na 3. a 4. poschodí 
budovy Interné/Infekčné v rozsahu stanovenom v "Projekte pre realizáciu stavby" vypracovanom 
projektantom "Ing. Petrom Gunárom", - silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie vrátane rozvádzača. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 49 888,54 € bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 91171 
Trenčín  

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  v zmysle čl. IV. 
„Čas plnenia a miesto plnenia“ Zmluvy o dielo 
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10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci projektu 
„Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom 
náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov 
hospodárskej mobilizácie“, názov: Opatrenia na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov 
s diagnózou COVID-19 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-
61, kód žiadosti o NFP: NFP302020AXY2. 

12. Lehota na predloženie ponuky: do 03.06.2021 14.06.2021 do 23:59 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom.  

a. Poštou na adresu : Fakultná nemocnica Trenčín, Oddelenie centrálneho nákupu a 
verejného obstarávania, Legionárska 28, 911 71 Trenčín: obálka cenovej ponuky musí 
obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky, t. j. jeho meno a sídlo a označenie „Cenová 
ponuka – Rekonštrukcia elektroinštalácií“ 

b. V prípade zaslania cenovej ponuky elektronickou poštou, musí byť cenová ponuka 
podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača, naskenovaná a priložená ako súbor 
vo formáte *.pdf, predmet e-mailu: „Cenová ponuka – Rekonštrukcia elektroinštalácií“. 
Predloženie cenovej ponuky elektronickou poštou na e-mail : michal.plesnik@fntn.sk  

c. Osobné doručenie: Osobe určenej pre styk so záujemcami a uchádzačmi, uvedenej v bode 
21 tejto výzvy. Pri osobnom doručení bude uchádzačovi vystavené potvrdenie o predložení 
ponuky s dátumom a časom doručenia ponuky, podpísané uchádzačom aj verejným 
obstarávateľom.  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky resp. 
cena celkom u neplatcov DPH, t.j. cena, ktorá bude musieť byť uhradená za ponúkané plnenie 
predmetu zákazky, v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

a. cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku a v EUR 

b. cenová ponuka predmetu zákazky zahŕňa všetky predpokladané náklady 

c. Predkladanie variantného riešenia sa v tomto postupe verejného obstarávania neumožňuje  

16. Podmienky účasti:  

Uchádzač musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.e) a f) Zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“), ktoré preukáže spôsobom uvedeným v bode 17.e) a 17.f). Uvedené 
podmienky osobného postavenia je uchádzač povinný preukázať aj za navrhovaných 
subdodávateľov.   

17. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača a Návrh na plnenie kritéria vypracovaný podľa prílohy 1 tejto 
výzvy. 

b. Návrh zmluvy o dielo vypracovaný podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy 

c. Vyplnený výkaz výmer/Rozpočet, podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy – pozostávajúci zo 4 súborov 
excel (2 x krycie listy pre 3. NP a 4. NP, 2 x rozpočty pre 3. NP a 4. NP) 

d. Vyhlásenie o subdodávateľoch vypracovaný podľa Prílohy č. 4 tejto výzvy, 

e. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu vypracované podľa Prílohy č. 5 tejto výzvy 

f. Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, resp. uskutočňovať 
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických 
osôb napr. výpis zo živnostenského registra.  

18. Otváranie ponúk: 04.06.2021  15.06.2021 o 08:00 hod. 

19. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné v budove riaditeľstva FN Trenčín na 1. 
poschodí – oddelenie verejného obstarávania. Na otváraní sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý 
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 
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20. Lehota viazanosti ponúk: do 31.08.2021 

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Michal Plesník, tel.: 0326566838, mail: 
michal.plesnik@fntn.sk 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia 
prostredníctvom e-mailu. 

- S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené 
ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup verejného obstarávania 
v prípade, ak nezíska finančné prostriedky viazané na úhradu ceny diela zo štrukturálnych 
fondov EÚ v rámci projektu 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup verejného obstarávania 
v prípade, ak Ministerstvo zdravotníctva SR ako SO pre IROP po vykonaní kontroly VO 
rozhodne o nepripustení výdavkov súvisiacich s predmetným verejným obstarávaním do 
financovania 

 
 
 
S pozdravom, 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Tomáš Janík, MBA 
        Riaditeľ FN Trenčín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č.1: Identifikačné údaje uchádzača a Návrh na plnenie kritéria vypracovaný 
Príloha č. 2: Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 3: Výkaz výmer / rozpočet  
Príloha č. 4 / 3 Zmluvy : Vyhlásenie o subdodávateľoch 
Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
Príloha č. 6: Projektová dokumentácia 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, dňa: 20.05.2021 
 
Vypracoval: Ing. Michal Plesník, osoba zodpovedná za procesnú stránku VO 
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