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Dôvod prieskumu
Poskytovanie poradenstva pri plánovaní VO, príprave vnútorných 

predpisov organizácie verejného obstarávania a riešení ďalších 
otázok spojených s VO.

Predm et a klasifikácia 
produkcie

Poskytovanie osobných, telefonických a písomných konzultácií
k odborným otázkam aplikácie slovenského a európskeho 

práva v oblasti verejného obstarávania.

Požadované parametre

cena bez DPH
Spôsob prieskumu

Dátum 20.2.2015

Rozhodnutie

1. Centr.obstarávacia org.,Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra 80 € /1 hod
2. Tatra Tender, s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava 75 € /1  hod
3. PROCESS MANAGMENT.Gaštanova 13, 811 04 Bratislava 79 € /1  hod

Dodávateľ bol vybraný na základe najnižšej ponúknutej ceny.

Vybraný dodávateľ
TATRA TENDER s.r.o.
Krčméryho 16
911 04 Bratislava

Obstarávacia cena 75,00 € /1  hod.poradenstva, konzultácie
Platnosť cenv do

Prieskum vykonal
Daniela Gažová 

sam osta tný referent
podpis Dátum

20.2 .2015

Schválil
Ing. T ibor Lovecký 

nám estník 
ekonom icko-p revádzkový

podpis
20.2.2015

Schválil
Ing. Erika Chudá 

riad ite ľ
podpis f .  * "~~ Dátum

20.2 .2015



Centrálna obstarávacia agentúra
Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra 

IČO: 36 847 488, IČ DPH: SK 2022 470 923 
www.centralna.sk. nr@ centralna.sk

Cenová Ponuka

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 
Názov klienta: Kláštorská 134

949 88 Nitra

Cena bez DPH Cena
DPH/hod. s DPH/hod.

Poskytovanie poradenstva pri plánovaní 80,00 16,00 96,00
verejného obstarávania, príprave vnútorných

predpisov organizácie verejného obstarávania

a riešení ďalších otázok spojených s verejným
obstarávaním

Poskytovanie osobných, te le fon ických  
a písom ných konzu ltác ií k odbo rným  otázkam  
aplikácie slovenského a európskeho práva 
v ob lasti ve re jného  obstarávania

V N itre  18.2.2015

Vypracoval: Ing. Petf ádečka

konate ľ

mailto:ww.centralna.sk.nr@centralna.sk


jatraTender
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 
Ing. Tibor Lovecký
ekonomicko- prevádzkový námestník 
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

V Bratislave 18. februára 2015

Vážený pán námestník,

Dňa 16. februára 2015 bola spoločnosť Tatra Tender s.r.o. vyzvaná Špecializovanou 
nemocnicou sv. Svorada Zobor, n.o. na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky (služba):

1. Poskytovanie poradenstva pri plánovaní verejného obstarávania, príprave vnútorných 
predpisov organizácie verejného obstarávania a riešení ďalších otázok spojených s verejným 
obstarávaním

2. Poskytovanie osobných, telefonických a písomných konzultácií k odborným otázkam aplikácie 
slovenského a európskeho práva v oblasti verejného obstarávania.

(ďalej spolu „Poradenstvo vo verejnom obstarávaní“)

Na základe tejto výzvy Vám predkladáme na poskytovanie uvedenej služby nasledovnú 
cenovú ponuku. Veríme, že Vám bude naša ponuka vyhovovať a vytvorí priestor pre našu 
spoluprácu.

Služba Cena v EUR bez 
DPH/hod.

Cena v EUR 
s DPH/hod.

Poradenstvo vo verejnom obstarávaní 7 5 ,-EUR 90,- EUR

Dovoľte mi vysloviť potešenie nad záujmom Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, 
n.o. o služby spoločnosti Tatra Tender s.r.o. a zároveň Vás ubezpečiť, že ak sa rozhodnete pre 
spoluprácu s nami, získate pre oblasť verejného obstarávania spoľahlivého a skúseného partnera.

Ak budete mať k našej ponuke akékoľvek otázky, kedykoľvek ma prosím kontaktujte mailom 
alebo telefonicky.

S pozdravom

o_  / 
TatróFSepder s.r.o.

Mgr. yľpmmfr Ôrosr.konateľ
ľ a t r 3 T e n d e ry ^ -o .s |ava

Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, IČO / ID No.: 44 119 313, 
Kontakt: infotatatratender.sk. +421 911 566 378, +421 911 492 225, www.tatratender.sk

http://www.tatratender.sk


V súlade s výzvou na predmet zákazky „Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania“ Vám
predkladáme:

Opis ponúkaných služieb:

1.1 Poskytovanie poradenstva pri plánovaní verejného obstarávania, príprave vnútorných predpisov 
organizácie verejného obstarávania a riešení ďalších otázok spojených s verejným obstarávaním.

1.2 Poskytovanie osobných, telefonických a písomných konzultácií k odborným otázkam aplikácie 
slovenského a európskeho práva v oblasti verejného obstarávania.

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

1. Názov alebo obchodné meno uchádzača: PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

2. Adresa alebo sídlo uchádzača: Gaštanová 13,811 04 Bratislava

Kritérium (najnižšia 
cena) Cena v eur bez DPH/hod. Cena v eur bez DPH/hod.

Poradenské služby v 
oblasti verejného 

obstarávania
79,00 94,80

Platnosť ponuky: do 30.4.2015 

Dátum: 19.2.2015

Meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača: Mgr, Peter Varga
/O

/ /H
Podpis oprávnenej osoby uchádzača a pečiatka:

PROCESS MANAGEMENT, 8.r.O.
Gaštanová 13 

811 04 Bratislava 
iČO: 36 356 794 
DIČ: 2022185275 

IČ DPH: SK2022185275
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CENOVÝ PRIESKUM

Poskytovanie poradenstva pri plánovaní verejného obstarávania, príprava vnútorných 
predpisov organizácie,VO a riešení ďalších otázok spojených s VO. 

Poskytovanie osobných, telefonických a písomných konzultácií k odborným otázkam 
aplikácie slovenského a európskeho práva v oblasti VO.

Kontaktné údaje 
uchádzača/ záuj emcu

Dátum odoslania/prevzatia 
Výzvy na predkladanie ponúk

Podpis/Dátum odoslania
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Kláštorská 134, 949 88 Nitm-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%()bor.sk, rvnmi. snsvbor. s k. ICO: 37971832



r Ä n lC ?  c.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o, 

Nemocnica podporujúca zdravie 
Vjučbová základňa

V

*5 A. D. -c v* H e a lth
1948 Slovenskej zdravotníckej univerzít)! Hospftalľ

Výzva na predkladanie cenových ponúk  
cenový prieskum

Špecializovaná nem ocnica 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 nem ocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Sídlo: K láštorská 134, 949 88 Nitra
IČO: 37971832
Telefón: 037/6941276
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., K láštorská 134, 949 88 Nitra,

Predmet zákazky: 1.Poskytovanie poradenstva pri plánovaní verejného obstarávania, príprave 
vnútorných predpisov organizácie verejného obstarávania a riešení ďalších 
otázok spojených s verejným obstarávaním.

2.Poskytovanie osobných, telefonických a písomných konzultácií k odborným  
otázkam aplikácie slovenského a európskeho práva v oblasti verejného 
obstarávania.

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 DPFI 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 poštou na adresu nemocnice, elektronicky, na adresu: 
grznarova@ snzobor.sk, alebo osobne na sekretariát nemocnice do 20.2. 2005 do 12.00 hod.

YJáštorská 134, 949 88 Nitra—Zobor, Kiaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 03716510 616 
sekretariat@sn%obor.sk, www. snvobor. s k . ICO: 37971832
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Kritériom hodnotenia : N ajnižšia cena za predmet zákazky bez DPH.

Realizácia predmetu zákazky: do 31.12.2015

Použitie elektronickej aukcie: nie

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

Bližšie špecifikované požiadavky verejného obstarávateľa:

1 .Poskytovanie poradenstva pri plánovaní verejného obstarávania, príprave 
vnútorných predpisov organizácie verejného obstarávania a riešení ďalších 
otázok spojených s verejným obstarávaním.

2.Poskytovanie osobných, telefonických a písomných konzultácií k odborným 
otázkam aplikácie slovenského a európskeho práva v oblasti verejného 
obstarávania.

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

-  f
Ing. T ibor Lovecký 

ekonomicko-prevádzkový námestník

V Nitre: 13.2.2015
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