
Špecializovaná nemocnica ID: F 024, Verzia: 1
sv. Svorada Zobor, n. o. Záznam  o vykonaní prieskumu cien Účinnosť od 1.11.2014

Nitra - Zobor Plánovaná revízia:11/2016
Strana: 1

Dôvod prieskumu
Vykonanie verejného obstarávania na zdravotnícke prístroje 

zariadenie a výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti o 
NFP M Z-SR- kód výzvy O PZ 201/P001/01.

Predmet a klasifikácia 
produkcie

Vykonanie verejného obstarávania na zdravotnícke prístroje 
zariadenie a výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti o 

NFP M Z-SR- kód výzvy O PZ 201/P001/01.

Požadované parametre ceny bez DPH

Spôsob prieskumu
Dátum 24.2.2015

Rozhodnutie

1. Centr.obst.agentúra Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra 19.999,-€
2. Ultima Ratio, s.r.o. ul. 1. mája 709, 031 01 Liptov.Mikuláš 9.900,-€
3. TatraTender s.r.o. Krčméryho 16, 811 04 Bratislava 9.800,-€
4. P R O C E S S  MANAGMENT,s.r.o. Gaštanova 13, 811 04 Bratislava - nie je

predmetom vyhodnocovania - prekročenie max. ceny 21.600,- €

Dodávateľ bol vybratý na základe najnižšej ponúknutej ceny, 
vrátane dopravy a montáže.

Vybraný dodávateľ

TatraTender s.r.o.
Krčm éryho 16
811 04 Bratislava

Obstarávacia cena 9.800,- € bez DPH
Platnosť cenv do

Prieskum vykonal
Daniela G a žo vá  

sam ostatný referent
podpis Dátum

24.2.2015

Schválil
Ing. Tibor Lo vecký  

nám estník 
ekonom icko-prevádzkový

podpis
- J  - 

. ................_..... .
24.2.2015

Schválil
Ing. Erika  Chu d á 

riaditeľ
podpis

/ A L

Dátum
24.2.2015
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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
cenový prieskum

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. ( § 9 ods. 9) 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novelizovaných noriem, vyzýva 
záujemcov/uchádzačov na predloženie cenovej ponuky.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra
IČO: 37971832
Telefón: 037/6941278
Fax: 037/6510616
Kontaktná osoba: Ing. Tibor Lovecký, ekonomicko - prevádzkový námestník 
E-mail: loveckv@snzobor.sk

Miesto dodania predmetu zákazky: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra,

Predmet zákazky: Vykonanie verejného obstarávania na zdravotnícke prístroje, zariadenie a 
výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti o NFP MZ-SR -  kód výzvy 
OPZ 2015/P01/01.

Cena za predmet zákazky:
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách.

Cenu uvádzajte v zložení: navrhovaná zmluvná cena v € bez DPH
sadzba DPH v % a v €
cena zmluvná cena celkom v € s DPH.

Ak uchádzač/záujemca nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Platobné podmienky: do 30 dní bezhotovostným platobným stykom -  prevodom po skončení 
predmetu zákazky.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť elektronicky do 24.2.2015 do 12.00 hod. 
na adresu: gazova@,snzobor.sk

Kritériom hodnotenia : Najnižšia cena za predmet zákazky (za vykonanie VO) bez DPH. 

Realizácia predmetu zákazky: ukončenie VO najneskôr do 11.5.2015

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@snzpbor.sk, www.snvobor.sk. ICO: 37971832

mailto:loveckv@snzobor.sk
mailto:sekretariat@snzpbor.sk
http://www.snvobor.sk


Jazyk ponuky: Cenové ponuky predkladajú uchádzači/záujemcovia v slovenskom jazyku.

Bližšie špecifikované požiadavky verejného obstarávateľa:
Predmetom zákazky sú položky v nasledovnom členení a v predpokladanej hodnote: 931.936,- bez 
D

výpočtová technika 2 položky 190.536,-
zdravotnícke prístroje 9 položiek 636.200,-

- zariadenie ( lôžka, nočné stolíky...) 5 položiek 105.200,-

Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Ing. Tibor Lovecký — ekonomicko-prevádzkový
námestník -  0915 981 803

Popis verejného obstarávania:

zabezpečovanie služieb súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania, ako aj odborného 
dozoru, všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri obstarávaní tovarov podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa, vrátane prípravy plánu verejného obstarávanie pre 
projekt,
vypracovanie príslušných oznámení, t.j. predbežných oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámení o výsledku verejného obstarávania, výziev na predkladanie ponúk 
a ich odosielanie do príslušných vestníkov podľa typu zákazy,
kontrolu splnenia podmienok účasti uchádzačmi alebo záujemcami o účasť vo verejných 
obstarávaniach,
vypracovanie súťažných podkladov na vypracovanie ponúk vrátane zabezpečenia odovzdania 
a rozposielania záujemcom,
poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťažných 
podkladov uchádzačom/záujemcom,
organizačné a metodické vedenie činnosti hodnotiacej komisie, vrátane zaistenia všetkých 
podkladov, dokumentov, protokolov a administratívy, ktorá súvisí s hodnotením ponúk, 
v prípade potreby zabezpečiť činnosti pri uplatnení revíznych postupov, 
komunikovať s Úradom pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek verejného 
obstarávateľa, poskytovať aj iné služby súvisiace s predpismi o verejnom obstarávaní, ako aj 
vypracovať správy a informácie a vypĺňať súvisiace štandardné formuláre podľa zadania 
verejného obstarávateľa,
komunikovať a poskytovať dokumenty podľa prípadných požiadaviek a usmernení riadiaceho 
orgánu OPZ 2015/P01/01
za prípadné chyby v procese VO a s tým vzniknuté škody zodpovedá vykonávateľ VO 
uchádzač/záujemca s najlepšou cenou po oboznámení sa s výsledkom cenového prieskumu 
predloží do 3 dní Verejnému obstarávateľovi návrh Zmluvy na predmet zákazky 
odovzdať kompletnú dokumentáciu za realizovanú/é zákazku/y verejnému obstarávateľovi

Použitie elektronickej aukcie: nie

Ing. Tibor Lovecký 
ekonomicko-prevádzkový námestník

V Nitre: 20.2.2015
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová < gazova@snzobor.sk>
Odoslané: 20. februára 2015 14:12
Komu: 'sladecka@itender.sk'
Predmet: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra.
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk na vykonanie verejného obstarávania..doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, obraciame sa na vás so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky na možné vykonanie 
verejného obstarávania v zmysle Výzvy na predkladanie cenových ponúk, ktorá tvorí prílohu tejto žiadosti.

Potvrďte prosím prijatie e-mailu.

S pozdravom

Daniela Gažová 
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
20. februára 2015 13:48 
'pvarga@process-management.sk'
Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra.
Výzva na predkladanie cenových ponúk na vykonanie verejného obstarávania..doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, obraciame sa na vás so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky na možné vykonanie 
verejného obstarávania v zmysle Výzvy na predkladanie cenových ponúk, ktorá tvorí prílohu tejto žiadosti.

Potvrďte prosím prijatie e-mailu.

S pozdravom

Daniela Gažová 
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor,sk>
Odoslané: 20. februára 2015 13:50
Komu: 'vladimir.oros@tatratender.sk'
Predmet: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra.
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk na vykonanie verejného obstarávania..doc

Vážený uchádzač/záujemca, obraciame sa na vás so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky na možné vykonanie 
verejného obstarávania v zmysle Výzvy na predkladanie cenových ponúk, ktorá tvorí prílohu tejto žiadosti.

Potvrďte prosím prijatie e-mailu.

S pozdravom

Daniela Gažová 
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Uítima
Ratio

Ultima Ratio, s.r.o,

Špecializovaná nemocnica 
sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

Slovenská republika

Sídlo/Seat: Ul. I.mája709
03101 Lipt. Mikuláš 

Telefón/Phone: +421 (0) 903 522 208

IČO/Company ID.: 46 862 439

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 61554/L

Company is registered in Companies Register of District Court Žilina, section: Sro, 
file no: 61554/L

Vaša značka. 
Your ref.

Váš list z 
Your letter of

Naša značka 
Our ref.

Dátum
Date

20.2.2014BZ/20022015

V e c : Cenová ponuka na vykonanie verejného obstarania na zdravotnícke prístroje 
a zariadenia a výpočtovej techniky

Spoločnosť Ultima Ratio s potešením predkladá svoju cenovú ponuku na služby súvisiace s prípravou a 
realizáciou verejného obstarávania (VO) a potrebné odborné a právne poradenstvo.

Cenová kalkulácia :

Zmluvná cena bez DPH: 9 900 €
Sadzba DPH 20%: 1 980 €
Zmluvná cena s DPH: 11 880 €

c t-r  1 i'X
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Vybrané obchodné, technické a platobné podmienky poskytovateľa služby

Činnosti poskytovateľa budú pre každú jednotlivú zákazku faktúrované nasledovným spôsobom:

• 35% ceny po podpise zmluvy

• 50% ceny po otváraní časti ponúk "Ostatné"

• 15% ceny po podpísaní zmluvy s vítazným uchádzačom, alebo po ukončení verejného

obstarávania

Poskytovateľ má právo zahrnúť vykonanie viacerých činností do jednej faktúry.

Poskytovateľ má právo vystaviť faktúru najskôr nasledujúci pracovný deň po ukončení fakturovanej 
činnosti. Faktúra sa považuje za doručenú, pokiaľ je doručená poštou na adresu klienta uvedenú v 
záhlaví zmluvy alebo na inú adresu, o ktorej bol poskytovateľ vopred písomne upovedomený a keď 
zmarenie jej doručenia nebolo spôsobené poskytovateľom.

Splatnosť je 14 (štrnásť) dní odo dňa vystavenia faktúry. K cene na faktúre bude pripočítaná DPH vo 

výške 20%.

Realizácia verejného obstarávania zahŕňa:

I. Zabezpečovanie služieb súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania, ako aj 
odborného dozoru, všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri obstarávaní 
tovarov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, vrátane prípravy plánu verejného 
obstarávanie pre projekt,

II. Vypracovanie príslušných oznámení, t.j. predbežných oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámení o výsledku verejného obstarávania, výziev na predkladanie ponúk 
a ich odosielanie do príslušných vestníkov podľa typu zákazky,

III. Kontrolu splnenia podmienok účasti uchádzačmi alebo záujemcami o účasť vo verejných 
obstarávaniach,

IV. Vypracovanie súťažných podkladov vrátane zabezpečenia odovzdania a rozposielania 
záujemcom,

V. Poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťažných 
podkladov uchádzačom/záujemcom,

VI. Organizačné a metodické vedenie činnosti hodnotiacej komisie, vrátane zaistenia všetkých 
podkladov, dokumentov, protokolov a administratívy, ktorá súvisí s hodnotením ponúk,

VII. V prípade potreby zabezpečenie zákonných náležitostí pri uplatnení revíznych postupov,
VIII. Komunikáciu s Úradom pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek verejného 

obstarávateľa, poskytovanie službieb súvisiacich s predpismi o verejnom obstarávaní
IX. Odovzdanie kompletnej dokumentácie z realizovanej/ých zákazky/iek verejnému 

obstarávateľovi
X. Ukončenie súťaže

a. Vypracovanie oznámenia o uzavretí zmluvy

b. Skompletizovanie dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstarávania

ctr 1 t i



Súčasťou činností uvedených v bodoch l.-X. nie je:

• Definovanie a opis predmetu zákazky

• Vypracovanie znenia zmluvy o dielo použitej v rámci verejného obstarávania

• Určenie predpokladanej hodnoty predmetu zákazky

• Prieskum trhu

• Archivácia dokumentácie z procesu verejného obstarávania po ukončení verejného 

obstarávania a uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom

• Zastupovanie verejného obstarávateľa pred Úradom pre verejné obstarávanie

• Delegovanie osôb do komisie, okrem delegovania jednej osoby bez práva hodnotiť,

Spoločnosť Ultima Ratio bude zodpovedná za procesnú stránku verejného obstarávania a za 

súlad jeho priebehu so zákonom o verejnom obstarávaní. Spoločnosť Ultima Ratio nebude 

zodpovedná za technický opis predmetu zákazky ani za odborné vyhodnocovanie splnenia 

technických parametrov a kritérií.

S pozdravom,

Ing. Branislav Zigo 

obchodný riaditeľ

Príloha 1: Štandardné zmluvné podmienky poskytovateľa
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Branislav Zigo < branozigo@gmail.com>
20. februára 2015 10:16
riaditel@snzobor.sk; gazova@snzobor.sk
VO OPZ - Cenová ponuka pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra.
Cenova_ponuka_VO_Nemocnica_Zobor_20_02_2015.docx;
ŠTANDARDNÉ_ZMLUVNÉ_PODMIENKY_VO_ULTIMA_RATIO_2015.docx

Vážený obchodný partner,

v prílohe Vám posielame cenovú ponuku na služby verejného obstarávania 
v rámci Operačného programu zdravotníctvo - výzva 2015/2.1/01.

S pozdravom,
Branislav Zigo 
Ultima Ratio s.r.o.
0903 522 208

i
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TatraTender

Špecializovaná nemocnica sv. 
Svorada Zobor, n.o. 
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

V Bratislave, dňa 23.02.2015

Vážená pani Gažová,

dňa 20.02.2015 nám bola e-mailom doručená výzva Šepecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, 
n.o. na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Vykonanie verejného obstarávania na 
zdravotnícke prístroje, zariadenie a výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti o NFP MZ-SR -  
kód výzvy OPZ 2015/P01/01 “.

Na základe tejto výzvy Vám spoločnosť Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, 
IČO: 44 119 313, predkladá na poskytovanie služieb vymedzených vo Vašej výzve nasledovnú 
cenovú ponuku. Veríme, že Vám bude naša ponuka vyhovovať a vytvorí priestor pre našu spoluprácu.

Náyov predmetu zákazky Obstrávané
položky

Odmena v 
€ bez DPH

Výška
DPH
(sadzba 20
%)

Odmena 
v € vrátane 
DPH

Vykonanie verejného 
obstarávania na zdravotnícke 
prístroje, zariadenie a 
výpočtovú techniku v rámci 
predloženia žiadosti o NFP 
MZ-SR -  kód výzvy OPZ 
2015/P01/01

Výpočtová
technika

3 200,- 640,- 3 840,-

Zdravotnícke
prístroje

4 200,- 840.- 5 040,-

Zariadenie 2 400,- 480,- 2 880,-

Spolu: 9 800,- 1 960,- 11 760,-

Všetky podmienky uvedené vo Vašej výzve akceptujeme a ak bude naša ponuka vyhodnotená 
ako úspešná, uzatvoríme so Šepecializovanou nemocnicou sv. Svorada Zobor, n.o. za týchto 
podmienok zmluvu na poskytovanie služieb tvoriacich predmet zákazky.

V prípade, ak budete mať k našej ponuke akékoľvek otázky, kedykoľvek nás prosím kontaktujte 
e-mailom alebo telefonicky (kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Oros, vladimir.oros@tatratender.sk). 
Naša ponuka je záväzná do 31.05.2015.

S pozdravom

Mgr.

Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, IČO / ID No.: 44 119 313, 
Kontakt: lnfo<& tatratender.sk. +421 911 566 378, +421 911492 225, www.tatratender.sk

mailto:vladimir.oros@tatratender.sk
http://www.tatratender.sk


Janiela Gažová

Od: Lucia Strbova < lucia.strbova@tatratender.sk>
Odoslané: 23. februára 2015 10:17
Komu: gazova@snzobor.sk
Predmet: cenová ponuka
Prílohy: cenová ponuka.pdf

Dobrý deň,
na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky " Vykonanie verejného 
obstarávania na zdravotnícke prístroje, zariadenie a výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti o 
NFP MZ-SR -  kód výzvy OPZ 2015/P01/01.
"Vám v prílohe zasielame ponuku.

Lucia Štrbová 
konzultant

Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16 
811 04 Bratislava 
Slovenská republika 
www.tatratender.sk

tel.: +421 910 813 539
e-mail: lucia.strbova@tatratender.sk

mailto:lucia.strbova@tatratender.sk
mailto:gazova@snzobor.sk
http://www.tatratender.sk
mailto:lucia.strbova@tatratender.sk


Daniela Gažová

Od: Ing. Eva Hudáková <ehudakova@process-management.sk>
Odoslané: 24. februára 2015 10:59
Komu: gazova@snzobor.sk
Predmet: Ponuka : Vykonanie verejného obstarávania na zdravotníce prístroje, zariadenia a

Prílohy: Ponuka_24.02.2015.pdf

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň,

V prílohe Vám zasielame ponuku na predmet zákazky : „Vykonanie verejného obstarávania na zdravotnícke 
prístroje, zariadenie a

výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti o NFP MZ-SR -  kód výzvy 
OPZ 2015/P01/01"

S pozdravom

P R O C E S Su h m. a m i . m t m r

Ing. Eva Hudáková 
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, 811 04 Bratislava 
Tel:+421 2 54 65 40 44 
Mobil:+421 903 572 455 
E-mail: ehudakova@p-m.sk
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PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 
Gaštanová 13,811 04 Bratislava

PROCESS
M A N A G E M E N T



V súlade s výzvou na predloženie ponuky na predmet zákazky: „Vykonanie verejného obstarávania na 
zdravotnícke prístroje, zariadenie a výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti o NFP M Z- SR 
-  kód vvzvv OPZ 2015/PQ1I01.“
Vám predkladáme:

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Cena cej fjjSŕjlTÍ:
.
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Návrh na plnenieKritérium

21 600,-€Najnižšia cena

Dátum: 23.02.2015

Meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača: Mgr. Peter Varga

Podpis oprávnenej osoby uchádzača a pečiatka:

PROCESS MANAGEMENT,
GaStanova 13 

811 04 Bratislava 
IČO, 36 366 794 
DIČ: 2022185275 

IČ DPH: SK2022185278

1. Názov alebo obchodné meno uchádzača: PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
2. Adresa alebo šidlo uchádzača: Gaštanová 13,811 04 Bratislava



Všeobecné informácie

Predmet zákazky
Realizácia procesu VO na predmet zákazky : „Vykonanie verejného obstarávania na zdravotnícke 
prístroje, zariadenie a výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti o NFP M Z -  S R -  kód vviw  
O PZ 2015/PQ1/01.“
( ďalej len „ Predmet zákazky „)

Identifikácia obstarávateľa

Verejný obstarávate!' 
Adresa obstarávateľa 
IČO 
Telefón
Kontaktná osoba 
e-mail

( ďalej len „ Obstarávateľ „)

Identifikácia uchádzača

Názov uchádzača 
Adresa uchádzača 
IČO 
IČ DPH
Zápis v Obchod, reg.

Štatutárny zástupca
Telefón
E-mail
Kontaktná osoba

( ďalej len „ Uchádzač „)

Í - v :  ••:•••‘ *V. o.. •• • ■■••• \
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i l  I I I
,n. o.č  ' V  A • e  J -7 u': Špecializovaná nemocnica sv. Svc“ J ~ —  

: Kláštorská 134,949 88 Nitra 
: 37971 832
: 037/6941278,0915 981 803 
: Ing. Tibor Lovecký, ekonomicko -  
: loveckv@snzobor.sk

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13,811 04 Bratislava 
36 356794 
SK2022185275
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
Oddiel: Sro, vložka č . : 40454/B 
Mgr. Peter Varga
+ 421 254653904 l l l l l l    _ . ..

s-manägemenf.sk
Mgr. Peter Varga v;-*!/.-. :: •; v* \ '••••
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: 24. februára 2015 11:26
Komu: 'Ing. Eva Hudáková'
Predmet: RE: Ponuka : Vykonanie verejného obstarávania na zdravotníce prístroje, zariadenia

a ...."

Ďakujem za cenovú ponuku, ale tá cena tomu nezodpovedá, lebo ide o zákazku s nízkou hodnotou s cenou max. do
20.000,- € bez DPH. (tovary a služby do 20.000,- € bez DPH) Cena = alebo vyššia ako 20.000,- € bez DPH, to už nie je 
cenový prieskum, ale musí ísť súťaž do vestníka.
Ak ste sa v cene pomýlili, tak pošlite opravenú cenovú ponuku, inak vašu cenovú ponuku nemôžeme zaradiť do 
vyhodnocovania doručených cenových ponúk.

Ďakujem

D. Gažová
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

From: Ing. Eva Hudáková rmailto:ehudakova@process-management.sk]
Sent: Tuesday, February 24, 2015 10:59 AM 
To: aazova@snzobor.sk
Subject: Ponuka : Vykonanie verejného obstarávania na zdravotníce prístroje, zariadenia a 
Importance: High

Dobrý deň,

V prílohe Vám zasielame ponuku na predmet zákazky : „Vykonanie verejného obstarávania na zdravotnícke 
prístroje, zariadenie a

výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti o NFP MZ-SR -  kód výzvy 
OPZ 2015/P01/01"

S pozdravom

P R O C E S S
m ň  n  a b  e m  s  n  t

Ing. Eva Hudáková 
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, 811 04 Bratislava 
Tel:+421 2 54 65 40 44 
Mobil:+421 903 572 455 
E-mail: ehudakova@p-m.sk
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Daniela Gažová

Ing. Eva Hudáková <ehudakova@process-management.sk>
24. februára 2015 11:41 
gazova@snzobor.sk
RE: Ponuka : Vykonanie verejného obstarávania na zdravotníce prístroje, zariadenia
a ...."

Dobrý deň pani Gažová. 

Trváme na ponuke.

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

S pozdravom

PROCESSM A N A S C M i: H T

Ing. Eva Hudáková 
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, 811 04 Bratislava 
Tel:+421 2 54 65 40 44 
Mobil:+421 903 572 455 
E-mail: ehudakova(5)p-m.sk

From: Daniela Gažová [mailto:aazova@snzobor.sk1 
Sent: Tuesday, February 24, 2015 11:26 AM 
To: 'Ing. Eva Hudáková'
Subject: RE: Ponuka : Vykonanie verejného obstarávania na zdravotníce prístroje, zariadenia a ...."

Ďakujem za cenovú ponuku, ale tá cena tomu nezodpovedá, lebo ide o zákazku s nízkou hodnotou s cenou max. do
20.000,- € bez DPH. (tovary a služby do 20.000,- € bez DPH) Cena = alebo vyššia ako 20.000,- € bez DPH, to už nie je 
cenový prieskum, ale musí ísť súťaž do vestníka.
Ak ste sa v cene pomýlili, tak pošlite opravenú cenovú ponuku, inak vašu cenovú ponuku nemôžeme zaradiť do 
vyhodnocovania doručených cenových ponúk.

Ďakujem

D. Gažová
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

From: Ing. Eva Hudáková rmailto:ehudakova@process-manaaement.sk1 
Sent: Tuesday, February 24, 2015 10:59 AM 
To: qazova@snzobor.sk
Subject: Ponuka : Vykonanie verejného obstarávania na zdravotníce prístroje, zariadenia a ...." 
Importance: High

Dobrý deň,
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Centrálna obstarávacia agentúra
Kozmonautov 3ÍÄ, 949 6 i Nitra 

IČO: 38 847 488, IČ DPH: SK 2022 470 923 
www,centralna.sk. i

Cenová ponuka

Názov:

Predmet:

Cena bez DPH ! D

Cena 19 999,- Eur 3 999,80 Eur 23 998,80 Eur

Vypracoval: ing. Peter Síádečka, 0911 539 239

■ r

C entrálna

! mm 
Ing. P/i

Icia agentúra, s.r.o.
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: 25. februára 2015 13:49
Komu: 'branozigo@gmail.com'
Predmet: Vyhodnotenie cenových ponúk ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnocovania doručených cenových ponúk na možné vykonanie 
Verejného obstarávania na zdravotnícke prístroje, zariadenie a výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti 
o NFP MZ-SR -  kód výzvy OPZ 2015/P01/01, vám s poľutovaním oznamujeme, že ste so svojou cenovou ponukou 
neboli úspešný. Úspešnou sa stala spoločnosť Tatra Tender s.r.o. Krčméryho 16, 811 04 Bratislava s najnižšou 
cenovou ponukou 9.800,- € bez DPH.

Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.

Daniela Gažová 
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
25. februára 2015 13:36 
vladimir.oros@tatratender.sk
Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia cenových ponúk na možné vykonanie Verejného obstarávania 
na zdravotnícke prístroje, zariadenie a výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti o NFP MZ-SR -  kód výzvy OPZ 
2015/P01/01, ste boli so svojou cenovou ponukou 9.800,- € bez DPH úspešný. Na základe vašej úspešnosti vás 
žiadame, aby ste kontaktovali ekonomicko-prevádzkového námestníka Ing. Loveckého 0915 981 803, s ktorým sa 
dohodnete na predložení Zmluvy a ďalších krokoch.

S pozdravom

Daniela Gažová 
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
25. februára 2015 13:46 
pvarga@process-management.sk
Vyhodnotenie cenových ponúk - ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra.

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnocovania doručených cenových ponúk na možné vykonanie 
Verejného obstarávania na zdravotnícke prístroje, zariadenie a výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti 
o NFP MZ-SR -  kód výzvy OPZ 2015/P01/01, vám s poľutovaním oznamujeme, že ste so svojou cenovou ponukou 
neboli úspešný. Úspešnou sa stala spoločnosť Tatra Tender s.r.o. Krčméryho 16, 811 04 Bratislava s najnižšou 
cenovou ponukou 9.800,- € bez DPH.

Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.

Daniela Gažová 
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
25. februára 2015 13:47 
sladecka@itender.sk
Vyhodnotenie cenových ponúk ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnocovania doručených cenových ponúk na možné vykonanie 
Verejného obstarávania na zdravotnícke prístroje, zariadenie a výpočtovú techniku v rámci predloženia žiadosti 
o NFP MZ-SR -  kód výzvy OPZ 2015/P01/01, vám s poľutovaním oznamujeme, že ste so svojou cenovou ponukou 
neboli úspešný. Úspešnou sa stala spoločnosť Tatra Tender s.r.o. Krčméryho 16, 811 04 Bratislava s najnižšou 
cenovou ponukou 9.800,- € bez DPH.

Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.

Daniela Gažová 
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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