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Dôvod prieskumu Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky 
za rok 2019

Predmet a klasifikácia 
produkcie Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky 

za rok 2019

Požadované parametre ceny bez DPH

Spôsob prieskumu cenovým prieskumom
Dátum 17.6.2019

Názov, sídlo 
dodávateľa

1 LD audit s.r.o., Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava 6 100,-
2 APV AUDIT s.r.o., ul. 17. novembra 1127, 955 01 Topoľčany 6 300,-
3 TAX-AUDIT Slovensko, spol.s.r.o.,Kapitulská 14, 917 01 Trnava 5 800,-

Rozhodnutie
Dodávateľ bol vybraný na základe najnižšej ponúknutej ceny.

Vybraný dodávateľ
TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o.
Kapitulská 14
917 01 Trnava

Obstarávacia cena 5.800,00 i bez DPH
Platnosť ceny do

Prieskum vykonal
Daniela Gažová 

samostatný referent
podpis Dátum

17.6.2019

Schválil
Ing. Tibor Lovecký 

námestník 
ekonomicko-prevádzkový

podpis Dátum
17.6.2019

Schválil
MUDr. Plameň Kabaivanov 

riaditeľ
podpis Dátum

17.6.2019
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Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 
Nemocnica podporujúca zdravie 

Výucbová základňa 
Slovenskej zdravotníckej univerzity

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Health
Promoting
Hospitals

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. Daniela Vaneková, vedúci ekonóm 
E-mail: vanekova@snzobor.sk

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

Predmet zákazky: Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019.

Spoločný slovník obstarávania: 79212000 -  3.

Cena 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 bez DPH)

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

Dodacia lehota: od. 15.11.2019 do 28.02.2020

Zabezpečenie časového priebehu auditu:
rozvrhnutie a príprava auditu: október 2019
činnosti priebežného auditu: november -  december 2019
audit účtovnej závierky: január -  február 2020
spracovanie daňového priznania, vypracovanie audítorskej správy: marec 2020 
konzultácie k auditu: podľa potreby 
overenie výročnej správy: do 20.júna 2020 

Platobné podmienky: platba po vydaní správy audítora o účtovnej závierke za rok 2019 
Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky je  potrebné doručiť do 17.06.2019 elektronicky na adresu: gazova@snzobor.sk

Kritérium hodnotenia: Najnižšia cena za predmet zákazky v € bez DPH.
Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 

sekretariat@sns(obor.sk, www.snt-obor.sk. ICO: 37971832

mailto:vanekova@snzobor.sk
mailto:gazova@snzobor.sk
http://www.snt-obor.sk
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Ďalšie informácie:
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada je  neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne 
prospešné služby. Od audítora- auditovanej spoločnosti sa požaduje znalosť zákonov o neziskových 
organizáciách , vrátane vedenia účtovníctva v zmysle opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené 
alebo zriadené na účel podnikania , znalosť zákonov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a zákonov o zdravotných poisťovniach.
Podrobnejšie špecifikácie budú záujemcom/uchádzačom poskytnuté po vyžiadaní 
u kontaktnej osoby.

Schválil:
Ing. Tibor Lovecký 

ekonomicko-prevádzkový námestník

ecializovaná nemocnica 
3v. Svorada Zobor, n.o.

949 88 N i t r a  
- 5 -

Vypracovala: D. Gaž.ová
referent m a a VO

V Nitre: 10.6.2019

str. 2



Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 10. júna 2019 11:52
Komu: 'Taxaudit Slovensko, s.r.o.'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - audit ročnej účtovnej závierky za rok 2019

pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk - audit ročnej účtovnej závierky za rok

2019.pdf

Vážený uchádzač/záujemca , na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme v zmysle zákona č. 343/2015 
Z. z. podľa § 117 o verejnom obstarávaní požiadať o zaslanie cenovej ponuky na možné vykonanie auditu ročnej 
účtovnej závierky za rok 2019. Podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie cenových ponúk, ktorá tvorí prílohu 
našej žiadosti. CP prosíme poslať najneskôr do 17.6.2019 elektronicky na adresu: gazova@snzobor.sk.
Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.

S pozdravom

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

1
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 10. júna 2019 11:53
Komu: 'APV AUDIT s.r.o, Ing. Andrea Papaiová'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - audit ročnej účtovnej závierky za rok 2019

pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk - audit ročnej účtovnej závierky za rok

2019.pdf

Vážený uchádzač/záujemca , na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme v zmysle zákona č. 343/2015 
Z. z. podľa § 117 o verejnom obstarávaní požiadať o zaslanie cenovej ponuky na možné vykonanie auditu ročnej 
účtovnej závierky za rok 2019. Podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie cenových ponúk, ktorá tvorí prílohu 
našej žiadosti. CP prosíme poslať najneskôr do 17.6.2019 elektronicky na adresu: gazova(S)snzobor.sk.
Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.

S pozdravom

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

Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:
Predmet:

Prílohy:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
pondelok, 10. júna 2019 11:54 
'Lenka Dvora ková'
'vanekova@snzobor.sk'
Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - audit ročnej účtovnej závierky za rok 2019 
pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Výzva na predkladanie cenových ponúk - audit ročnej účtovnej závierky za rok 
2019.pdf

Vážený uchádzač/záujemca , na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme v zmysle zákona č. 343/2015 
Z. z. podľa § 117 o verejnom obstarávaní požiadať o zaslanie cenovej ponuky na možné vykonanie auditu ročnej 
účtovnej závierky za rok 2019. Podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie cenových ponúk, ktorá tvorí prílohu 
našej žiadosti. CP prosíme poslať najneskôr do 17.6.2019 elektronicky na adresu: gazova(5>snzobor.sk.
Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.

S pozdravom

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

mailto:gazova@snzobor.sk
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Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

„Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky v Špecializovanej 
nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o.“

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa § 6 z celkových skutočných nákladov potrebných na vykonanie auditu 
ročnej účtovnej závierky.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe faktúr z predchádzajúcich období na

5 800,00 € bez DPH €,

(slovom: päťtisícosemsto eur, 0/00 centov bez DPH).

Na základe takto určenej výšky predpokladanej hodnoty sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou a bude 
obstarávaná postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 v zmysle zákona č. 
343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválil: Ing. Tibor Lovecký
ekonomicko-prevádzkový námestník

Špecializovaná nemocnica
Vypracovala: D. ( ižová 

referent nákupi ä ^ O

V Nitre: 10.6.2019

Kláštorská 134, 949 88 Nitra—Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%obor.sk, wmv.snzobor.sk. ICO: 37971832



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Tibor
Priezvisko: (titul) Lovecký, Ing.
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie ekonomicko-prevádzkového 
námestníka v ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za prípravu opisu predmetu zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: 

"Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019."

som/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
s : c . J o f cí

Podpis zainteres. 
osoby:



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Tibor
Priezvisko: (titul) Lovecký, Ing.
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie ekonomicko-prevádzkového 
námestníka v ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: 

"Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019."

som/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
í icJ Í

Podpis zainteres. 
osoby:



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Tibor
Priezvisko: (titul) Lovecký, Ing.
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie ekonomicko-prevádzkového 
námestníka v ŠN s v. Svorada Zobor, n.o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za vyhodnotenie cenového prieskumu

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: 

"Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019."

sotíí/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
M. t, M 6/

Podpis zainteres. 
osoby:

v

t



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Daniela
Priezvisko: (titul) Gažová
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie referenta verejného obstarávania 
v ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za vyhodnotenie cenového prieskumu

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: 

"Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019."

sprh/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
40, í

Podpis zainteres. 
osoby:



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Daniela
Priezvisko: (titul) Gažová
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie referenta verejného obstarávania 
v ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za vypracovanie Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: 

"Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019."

spm/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
40, ip t f

Podpis zainteres. 
osoby:



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Daniela
Priezvisko: (titul) Gažová
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie referenta verejného obstarávania 
v ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za realizáciu procesných úkonov pri vykonaní cenového 
prieskumu

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: 

"Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019."

5©ffí/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
/0,6. fc/f

Podpis zainteres. 
osoby:



f  tax-audit

Špecializovaná nem ocnica sv. Svorada Zobor, n.o 
Kláštorná 134  
949 88 Nitra

Trnava, dňa 10 .06 .2019

VEC: CENOVÁ PONUKA

Na základe Vášho oslovenia Vám predkladám e cenovú ponuku na p redm et zákazky: 
„Vykonanie auditu  ročnej účtovnej závierky za rok 2019".

TAX -  AUDIT Slovensko, spol. s r. o. je audítorská spoločnosť s licenciou Slovenskej komory 
audítorov č. 131, k torá od roku 1997 poskytuje široký okruh kom plexných poradenských 
služieb v audítorskej a účtovnej oblasti. Od roku 2014 spoločnosť poskytuje pre klientov aj 
daňové poradenstvo - osvedčenie Č. 128/2014,

Odbornú činnosť spoločnosti zabezpečuje tím zam estnancov pod vedením : 
litg, R užena S tra k o v á , MBA
- A udítor č. licencie SKAu 797
- Daňový poradca č. osvedčenia SKDP 2 4 8 /9 4
- Znalec z odboru ekonóm ia a m anažm ent, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo
- Certifikovaný účtovník expert
- Expert 1AS/1FRS
-15 rokov odbornej praxe

Spoločnosť v p rípade potreby spolupracuje s externým i audítorm i, asistentm i audítora, 
daňovými poradcam i a certifikovaným i účtovníkmi.

Za účelom eliminácie m ožného rizika vzniku škody je spoločnosť poistená pre prípad 
zodpovednosti za škodu vzniknutú iném u v súvislosti s výkonom  audítorskej činnosti 
v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Klientelu spoločnosti tvoria tuzem ské aj zahraničné právnické osoby vykonávajúce svoju 
činnosť na území Slovenskej republiky. Oblasť pôsobnosti klientov spoločnosti zahŕňa 
takm er všetky ekonom ické sektory.

N ávrh ceny:
5 800 ,00  Eur b e z  DPH 
1 160,00 Eur DPH
6 960 ,00  Eur s DPH

V prípade, že sa cenovú ponuku rozhodnete akceptovať, budem e sa tešiť na našu
spoluprácu

lng. Ružena Straková, MBA 
konateľ

TAX-AUDIT Slovensko*, spol. 5 r, o.
Kancelária:
Kapitulská 34,917 01 Trnava 
Pobočka:
Nám. 1. mája č. 14, 921 01 Piešťany

IČO: 36 219 83S 
DIČ: 2020162463 
IČ DPH- SK 2020162463

tek: 033 534 92 91 
fax: 033 534 92 93 
e-mail: taxaudit@slovanet.sk 
www.taxauditslovensko.sk

Registrácia-
OR OS Trnava, oddiel Sro. 
vložka č. 10186/T

mailto:taxaudit@slovanet.sk
http://www.taxauditslovensko.sk


Titl.

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor. 11.0 . 
Kláštorská 134,
949 88 Nitra

VEC: Cenová ponuka audit

A/ Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
Zápis v OR:
DIČ:
1Č DPH: 
Licencia SKAU:

APV AUDIT s.r.o.
ul. 17. novembra 1127, 955 01 Topoľčany 
36736121
OS Nitra, OddiekSro. Vložka č.: 19415/N
2022321950
SK2022321950
číslo 308

V rámci spoločnosti poskytuje audítorské služby :

lng. Pápaiová Andrea, licencia UDVA č. 984, členka SKAU. členka UDVA. členka SKDP-
daňový poradca osvedčenie č. 743/20045 . členka komisie pre zabezpečenie 
kontroly kvality auditu- UDVA .

lng. Várady František, licencia SKAU č. 434, čestný člen SKAU

B/ Charakter služieb podľa predloženej ponuky:

Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019.

C/ Navrhovaná cena podľa charakteru služieb spolu:

Cena za vykonanie auditu v súhrne za všetky roky spolu:
6 300 EUR bez DPH

1 260 EUR DPH 20%
7 560 EUR s DPH

Spoločnosť je platiteľom DPH.

Celková cena obsahuje všetky náklady spojené s výkonom auditu.



Obchodné meno: LD audit, s.r. o.

sídlo/miesto podnikania: Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava 

IČO: 47 624 710

C E N O V Á  P O N U K A

Dovol ujem si Vám zaslať cenovú ponuku na predmet obstarávania: 
„Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019“

Verejný obstarávateľ: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Sídlo: Kláštorná 134

949 88 Nitra 
IČO: 37 971832

PREDMET ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je  vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019.

CENA ZA PREDM ET ZÁKAZKY:
Cena bez DPH: 6.100,00 € + DPI !

V Bratislave, dňa 11.06.2019

Ing. Lenka Dvoŕáková 
konateľ

l



Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
streda, 19. júna 2019 9:35 
'Lenka Dvorakova'
Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 
z. podľa § 117 o verejnom obstarávaní ste so svojou cenovou ponukou na možné vykonanie auditu ročnej účtovnej 
závierky za rok 2019 neboli úspešný. Úspešnou sa stala spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko spol. s.r.o., Trnava, ktorá 
predložila najnižšiu cenu 5.800,- € bez DPH.
Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.
S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 01 Nitra

mailto:gazova@snzobor.sk


Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: streda, 19. júna 2019 9:47
Komu: 'APV AUDIT s.r.o, Ing. Andrea Papaiová'
Predmet: Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 
z. podľa § 117 o verejnom obstarávaní ste so svojou cenovou ponukou na možné vykonanie auditu ročnej účtovnej 
závierky za rok 2019 neboli úspešný. Úspešnou sa stala spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko spol. s.r.o., Trnava, ktorá 
predložila najnižšiu cenu 5.800,- € bez DPH.
Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.
S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 01 Nitra

1

mailto:gazova@snzobor.sk


Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
streda, 19. júna 2019 9:55 
'taxaudit@slovanet.sk'
Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 
z. podľa § 117 o verejnom obstarávaní ste so svojou cenovou ponukou na možné vykonanie auditu ročnej účtovnej 
závierky za rok 2019 boli úspešný. Na základe vašej úspešnosti si vás dovoľujeme požiadať o doručenie kópie 
dokladu o oprávnení poskytovať službu a čestné prehlásenie, že nemáte uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní.
Uvedené doklady prosíme doručiť na e-mail: gazova@snzobor.sk. Po doručení uvedených dokladov budete vyzvaný 
na doriešenie Zmluvy s Ing. Vanekovou , hlavným ekonómom našej nemocnice.
Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.
S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 01 Nitra

1

i

mailto:gazova@snzobor.sk
mailto:gazova@snzobor.sk

