
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 
Banská Bystrica

                           Námestie  L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica
                           IČO : 379 579 37, DIČ: 2021928150

VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  PONUKY  (PRIESKUM  TRHU)

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica
Zastúpená: MUDr. Ján Nosko - riaditeľ
IČO: 379 579 37
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Majchútová – referát pre verejné obstarávanie
Tel.: 048/ 472 65 00, 0915 577 656 
e-mail: mmajchutova@dfnbb.sk

2. Názov predmetu zákazky:   
Stavebné úpravy hlavného vstupu na 0. nadzemnom podlaží (1 hlavný vstup)

3. Druh zákazky:  práca

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
       45000000-7  (45111100-9,  45111200-0,  45111300-1,  45300000-0,  45317000-2, 
45410000-4, 45421100-5, 45431000-7, 45432000-4, 45442100-8, 45443000-4, 44221000-5) 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
       27 000,00 EUR bez DPH

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 
Banská Bystrica

7. Opis predmetu zákazky:
Vstup do DFNsP BB je  riešený na  úrovni  0.  nadzemného  podlažia  dvomi  hlavnými 

vstupmi. Vstupy sú konštrukčne rovnako riešené. Vstup tvorí zasklená stena so šírkou 5,55 m. 



V nej  je  osadený  betónový  portál  tvoriaci  zádverie.  V prednej  a zadnej  časti  portálu  sú 
osadené kovové zasklené steny s jednoduchým zasklením s dvojicou dvojkrídlových dvier. 

Úprava  vstupu  spočíva  v kompletnom  vybúraní  zasklených  stien  a portálov  so 
zádveriami. Budú nahradené dvojicou zasklených stien, ktoré budú vytvárať zádverie. Prvá 
bude v úrovni fasády a druhá vo vzdialenosti  1,8 m.  V zasklených stenách budú centrálne 
osadené dvojkrídlové automatické dvere so šírkou 1,8 m a dvojica jednokrídlových dvier so 
šírkou 0,8 m. Bežne budú využívané automatické dvojkrídlové dvere. Jednokrídlové dvere 
budú trvalo zatvorené. Zo strany interiéru budú mať panikové kovanie. V prípade požiaru na 
pokyn EPS (elektrická požiarna signalizácia) budú  automatické dvere otvorené na maximálnu 
šírku a bude umožnený únik všetkými otvormi. Šírka otvorov bola navrhovaná tak, aby bola 
zachovaná dodržaná pôvodná šírka (3,2 m) s miernym navýšením.

V rámci stavebných prác budú uskutočnené: 
- búracie práce,
- montáž lešenia,
- izolačné práce proti vode a vlhkosti,
- úprava jestvujúcich potrubí a vykurovacích telies,
- montáž konštrukcií,
- úprava povrchov, podlahy, osadenie,
- dokončovacie práce – nátery, maľby,
- elektromontáže, 
- odvoz sutín.
Podrobná  špecifikácia  predmetu  zákazky  je  stanovené  v súlade  s  „Projektom  stavby“ 

vypracovanom pre DFNsP BB.
Bližšie informácie je možné získať v     prípade záujmu obhliadkou priestoru, príp. nahliadnutím   
do projektovej dokumentácie.

8. Cena predmetu zákazky:
Cenu predmetu zákazky uviesť v zložení:

- Cena stavebnej práce bez DPH
- DPH
- Cena stavebnej práce s DPH.

V prípade,  že  uchádzač  nie  je  platiteľom  DPH,  na  túto  skutočnosť  upozorní  
a navrhovanú cenu uvedie ako celkovú cenu zákazky v EUR.

9. Podmienky účasti:
Predloženie  dokladu  o oprávnení  dodávať  tovar,  uskutočňovať  stavebné  práce,  alebo 
poskytovať službu. Požaduje sa scan originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu. 
Zoznam  s minimálne  troma  zákazkami  rovnakého  alebo  podobného  typu  s uvedením 
kontaktnej osoby a tel. čísla.

10. Lehota na predkladanie ponúk:  do 27. 8. 2013 
Ponuky musia  byť  doručené  v elektronickej  podobe  na  vyššie  uvedenú  e-mailovú  adresu 
v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené 
v listinnej forme.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je na najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH (cena celkom), pri dodržaní 
projektovej dokumentácie.
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12. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo. Zmluvná cena v EUR s DPH bude 
uhradená po vyhotovení diela cez faktúru prostredníctvom bezhotovostného platobného styku. 
Zálohové platby nebudú poskytované. Faktúra bude uhradená v šiestich mesačných splátkach.

13. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené.

14. Doplňujúce informácie
Neuvedené.

15. Dátum zverejnenia výzvy:
22.8.2013

MUDr. Ján Nosko 
        riaditeľ
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