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Prípravné trhové konzultácie 
 

Verejný obstarávateľ viedol v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky 

prípravné trhové konzultácie. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:  UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA 
Sídlo organizácie:  Pažítková 4, 821 01 Bratislava  
Zastúpený:  Rada riaditeľov 
IČO:    31 813 861 
IČ DPH:  SK 2021700549  
Bank. Spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:   IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808 

Kontaktná osoba: Ing., Ing.Arch. Jiří Zlámal 
Telefón:   +421 2 48234 973 
E-mail:    zlamal@unb.sk 
 
 
2. Predmet zákazky:  
 
Rekonštrukcia RTG sály v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 
Bratislava 
 
3. Opis predmetu zákazky:  
 

Rekonštrukcia oddelenia RTG v Univerzitnej nemocnice Bratislave – Nemocnica sv. Cyrila 
a Metoda. V súčasnom stave sú na celom oddelení osadené staré drevené okná, ktoré sú 
netesné, kvôli čomu nie je možné v RTG vyšetrovni dosiahnuť požadovanú triedu čistoty. 
Zatemnenie okien je textilné, nevyhovujúce.  

Zdvojená podlaha v RTG vyšetrovni a celá podporná konštrukcia je v nevyhovujúcom stave, 
je potrebná kompletná výmena podlahy a oprava podpornej konštrukcie v nevyhnutnom 
rozsahu - výmena poškodených podpier, priečníkov zalepenie nožičiek a kompletné 
vyrovnanie. Požaduje sa antistatická úprava zdvojenej podlahy v štandarde pre použitie 
v zdravotníckom priestore, to znamená kompletne pospojovanie a uzemnenie.  

 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
  
45215144-8 – Stavebné práce na stavbe vyšetrovní 
 
 
5. Verejný obstarávateľ oslovil, dňa 18.04.2017 nasledovné hospodárske subjekty: 
 

mailto:zlamal@unb.sk


 

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA 

BRATISLAVA 

Pažítková 4, 821 01 Bratislava 

 
1. AMPERIA s.r.o. , Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava – Petržalka 
2. SIGNOS s.r.o., Tolstého 19B, 953 01 Zlaté Moravce 
3.HOSPING s.r.o. , Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava 
 
Verený obstarávateľ oslovil hore uvedené hospodárke subjekty a požiadal ich o predloženie 
cenovej ponuky na požadovaný predmet zákazky. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená ako priemer obdržaných predpokladaných 
celkových cien za požadovaný predmet zákazky. 
 
 
7. Náklady spojené s trhovými konzultáciami:  
 
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na prípravných trhových konzultáciách znáša 
záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  
 
 
 

Vyhotovil: Ing., Ing.Arch.J.Zlámal 

odd.verejného obstarávania 


