
 

 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

 

Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné práce 

 

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy vonkajších a vnútorných priestorov budovy Fakultnej 

nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. za účelom zriadenia onkologického pavilónu vrátane opatrení na 

zlepšenie energetickej hospodárnosti a stavebné úpravy vnútorných priestorov II. a III. NP 

gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia. 

 

Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti (2 stavby): 

1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie; 

2. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho pavilónu II. 

a III. NP. 

 

Osoba podľa § 8 zákona predkladá podrobný opis predmetu zákazky v projektovej dokumentácii a vo 

výkaze výmer, ktoré si je možné stiahnuť pre:  

 

1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie – 

na elektronickej adrese: http://www.nspskalica.sk/modernizacia-infrastruktury-nemocnice-skalica-

stavebne-prace/ 

2. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho pavilónu II. a 

III. NP – na elektronickej adrese: http://www.nspskalica.sk/modernizacia-infrastruktury-nemocnice-

skalica-stavebne-prace/ 

 

Ak je niekde použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo 

miesto pôvodu alebo výroby, prípadne niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, osoba podľa 8 zákona umožňuje 

nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 

podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú 

uvedené technológie, materiály a zariadenia určené. Pri výrobkoch a príslušenstvách konkrétnej 

značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 

Víťazný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný do 5 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy o dielo 

(či už na 1. alebo 2. časť zákazky) predložiť objednávateľovi vecný a časový harmonogram 

realizácie diela (ďalej len „harmonogram“) na schválenie verejnému obstarávateľovi 

(objednávateľovi). 

 

Víťazný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný do 150 kalendárnych dní odo dňa podpisu zmluvy o 

dielo (či už na 1. alebo 2. časť zákazky) predložiť osobe podľa § 8 zákona (objednávateľovi) 

garančnú zábezpeku v podobe bankovej záruky (ďalej len „banková záruka“), vo výške 5 % z 

ceny diela bez DPH. Banková záruka musí zostať v plnej výške platná až do uplynutia záručnej 

doby (60 mesiacov). 

 

Víťazný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný mať počas celej doby trvania zmluvy o dielo platné 

poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, kryjúce škody 

minimálne vo výške ceny diela, ktoré preukáže do 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto 

zmluvy – predložením kópie platnej zmluvy o poistení zodpovednosti zhotoviteľa, ktorá sa stane 

prílohou č. 4 zmluvy o dielo. 
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