Výzva na prieskum trhu
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru, služieb a stavebných
prác.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Fakultná nemocnica Trnava
Ulica, číslo: Andreja Žarnova 11
PSČ, obec: 917 75 Trnava
Zastúpená: Ing. Martinom Tabačekom – riaditeľom FN Trnava
kontaktná osoba: Ing. Ján Šprinka
tel. č. 033/59 38 171
e-mail: jan.sprinka@fntt.sk
2. Názov predmetu zákazky:

Drobné stavebné práce – Onkologická klinika

Opis predmetu zákazky:
Drobné stavebné práce zahŕňajú opravu omietok, zaizolovanie, vyspravenie pred
maľbami stien a stropov na Onkologickej klinike.
V prípade akýchkoľvek otázok k predmetnému dielu a obhliadky kontaktujte vedúceho
údržby a referenta investičnej výstavby – Ing. Šprinku na tel. čísle +421 918 370 259.
3. Podmienky predloženia cenovej ponuky:
Identifikačné údaje uchádzača, obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno,
priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba, e-mail..
- Cena prác (cena bez DPH a cena s DPH)
- v cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou diela, ako napríklad
doprava, sťažené podmienky v zdravotníckych zariadeniach.
4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, Trnava, Onkologická klinika.
Termín 24. – 28.02.2014
5. Predpokladaná celková hodnota zákazky bez DPH: 6.700,- €.
6. Termín predloženia cenovej ponuky:
Do 20.02.2014 do 10.00 hodiny, emailom: bozena.kralovicova@fntt.sk

7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. V tomto kritériu sa bude hodnotiť
celková cena predmetu zákazky bez DPH. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady.
Záručnú dobu na realizované práce požadujeme 24 mesiacov.
8. Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

9. Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti: doklad o oprávnení uskutočňovať
stavebné práce
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10. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača, ak bude cenová
ponuka vyššia ako odsúhlasené finančné prostriedky FN Trnava.

Ing. Martin Tabaček
riaditeľ FN Trnava

V Trnave,

dňa 07.02.2014

Vyhotovil:

Ing. Ján Šprinka
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