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Dôvod prieskumu Hĺbková rekonštrukcia so záťažovým spevnením podlahy I. PaF

Predmet a klasifikácia 
produkcie Hĺbková rekonštrukcia so záťažovým spevnením podlahy I. PaF

Požadované parametre 11.12.2019

Spôsob prieskumu cenovým prieskumom
Dátum

Názov, sídlo  
dodávateľa

1 P R O FIM A JSTE R  s.r.o..Kominárska 3A, 831 02 Bratislava, C P  nedoručili
2 Peter Fedor, Brezová 8, 082 21 Veľký Šariš C P  nedoručil
3 GAMAX s.r.o., Kríková 15, 949 07 Nitra 14 241,38
4 Milan Čonka,Popradská cesta 7, 054 01 Levoča C P  nedoručil

Rozhodnutie
Dodávateľ bol vybraný na základe ponúknutej ceny, pozitívnych 
referencií a s kvalitnou prácou prevednou aj v našej nemocnici 
v predchádzajúcich obdobiach.

Vybraný dodávateľ
GAMAX s.r.o.
Kríková 696/15
949 07 Nitra

Obstarávacia cena 14 241,38 € bez DPH
Platnosť ceny do

Prieskum vykonal
Daniela Gažová 

samostatný referent
podpis Dátum

11.12.2019

Schválil
Mgr.Zdenko Svoboda,MBA 

námestník 
ekonomicko-prevádzkový

podpis Dátum
11.12.2019

Schválil
MUDr.Plamen Kabaivanov 

riaditeľ
podpis Dátum

11.12.2019
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i  Speáalizpvaná nemocnica sv. Svorada Zabor, n. o.
Nemocnica podporujúca zdravie 

Vjucbová základňa 
Slovenskej zdravotníckej univerzity

Health

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

„Oprava a výmena podlahovej krytiny a maľba stien na I. odd. PaF 
v SN 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 ods. 1 na základe faktúr za rovnaké alebo porovnateľné práce vykonané 
v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada n. o. v predchádzajúcich obdobiach.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe FA za porovnateľné práce
na:

15 000,00 € bez DPH €,

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

Na základe takto určenej výšky predpokladanej hodnoty zákazky 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.

V Nitre: 2.12.2019

 t................................
Mgr. Zdenko Svoboda, MBA 

ekonomicko -  prevádzkový námestník

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%obor. s k, www. snzobor. s k . IČO: 37971832
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Nemocnica podporujúca zdravie
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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
oprava podlahy na chodbe I. PaF oddelenia

v

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. podľa § 117 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva záujemcov/uchádzačov na 
predloženie ponúk.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra
IČO: 37971832
Telefón: 037/6941227, mobil 0908 358 141
Fax: 037/6510616
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenko Svoboda, MBA -  ekonomicko-prevádzkový námestník 
E-mail: svoboda@snzobor. sk

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 
88 Nitra,

PREDMET ZÁKAZKY: „Hĺbková rekonštrukcia so záťažovým spevnením podlahy na chodbe
I. PaF oddelenia“

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 € 
zmluvná cena celkom v € s DPH.

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

PLATOBNÉ PODMIENKY: platba po vykonaní prác a odovzdaní verejnému obstarávateľovi do 30 
dní bezhotovostným platobným stykom -  prevodom.

Predpokladaná hodnota zákazky: maximálne 15.000,- € bez DPH

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: do 10.12.2019

PONUKY JE POTREBNÉ DORUČIŤ ELEKTRONICKY: na adresu: gazova@snzobor.sk.

KRITÉRIUM HODNOTENIA : Najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH
Minimálne dve referencie podobne prevedených prác

TERMÍN VYKONANIA PRÁC: od 23.12.2019 do 9.1.2020.
Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor,.riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 

sekretariat@sn%obor.sk, www.snzobor.sk. ICO: 37971832
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http://www.snzobor.sk


ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Záujemcom sa neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru
a vykonanie prác jedným uchádzačom/záujemcom.

PODMIENKY ÚČASTI:
1. Doklad o oprávnení poskytovať službu, dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce 

(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské 
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo 
potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci 
uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky -  neoverená kópia

2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že 
uchádzač je  vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 
hodnotená.

3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f).

MIESTO VÝKONU PRÁC:
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 01 Nitra.

ZDROJ F INANČNÝCH PROSTRIEDKOV:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.

KOMUNIKÁCIA:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať
elektronicky -  e-mailom, s kontaktnou osobou na adrese: gazova@snzobor.sk

FORMA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY:
Verejný obstarávateľ určil predkladanie ponúk a požadovaných dokladov elektronicky (e-mailom).
Ponuky s dokladmi budú doručené elektronicky na adresu: gazova@snzobor.sk

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ POŽADUJE PREDLOŽIŤ :
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie 
ponúk, ktoré tvorí prílohu Výzvy na predkladanie ponúk
doklad o oprávnení poskytovať službu, dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce 
(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než 
živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného 
registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet 
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky -  
neoverená kópiá
čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
návrh plnenia kritéria -  tabuľka cien
dve referencie podobne prevedených prác, s možnosťou overenia u objednávateľa

Vereiný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že práce sa vykonávajú v infekčnom prostredí!
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OPIS P R E D M E T U  Z Á K A Z K Y

Technické špecifikácie:

rozsah prác a m 2 sú uvedené v priloženej tabuľke 
technická špecifikácia nivelačnej stierky:
pevnosť tlaku 50MPa
pochôdzna po 1,5 hodine, suchá pre lepenie podlahoviny po 3 hodinách 
technická špecifikácia podlahoviny:

- homogénna krytina hr. 2mm tr. záťaže 34/43 hmotnosť 3 120g/m2 
rozmerová stálosť EN 434 
stálofarebnosť EN 20 105-B02 
odolnosť voči chemikáliám EN 423 
antibakteriálna aktivita IS022196

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
prevzatie staveniska a zahájenie prác 23.12.2019 
odovzdanie hotového diela 9.1.2020

OBHLIADKA
Verejný obstarávateľ požaduje vykonať obhliadku priestorov na I. oddelení PaF.

Obhliadku si uchádzač/záujemca dohodne telefonicky s vedúcim prevádzky J. Gažom na čísle 
0948067025.

Termín obhliadky: 4.12. a 5.12.2019, po telefonickej dohode v pracovných dňoch v čase od 09.00 
do 13.00 hod.

VYHODNOCOVANIE PONÚK:
Po doručení ponúk na gazova@snzobor.sk budú ponuky zaevidované na sekretariáte Riaditeľstva 
a následne posúdené a vyhodnotené na oddelení nákupu a VO.
Po posúdení a skontrolovaní doručených cenový ch ponúk budú uchádzači elektronicky informovaní 
o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Po vyhodnotení ponúk bude úspešnému uchádzačovi doručená záväzná objednávka (zmluva).

ZRUŠENIE CENOVÉHO PRIESKUMU:
Verejný obstarávateľ zruší cenový prieskum ak: 

nedostal ani jednu ponuku
ani jeden z uchádzačov alebo záujemcov nesplnil podmienky určené verejným obstarávateľom 
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným 
obstarávateľom
ak verejnému obstarávateľovi nebude na vykonanie prác udelený súhlas Správnou radou 
ak cenové ponuky prevýšia finančné možnosti verejného obstarávate ľa

Verejný obstarávateľ môže zrušiť cenový prieskum aj vtedy, ak sa zmenili bkolnosti, za ktorých sa 
cenový prieskum vyhlásil, ak sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od 
verejného obstarávateľa požadovať, aby v cenovom prieskume pokračoval, najmä, ak sa zistilo 
porušenie zákona.

Mgr. Zdeiíko Svoboda, MBA 
ekonomicko-prevádzkový námestník

Vypracovala: D. Gažová 
referent nákupu a VO 
V Nitre: 2.12.201 S
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VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)..................................................... týmto vyhlasuje, že

súhlasí sjDodmienkami cenového prieskumu na „Oprava, výmena podlahovej krytina a maľba 
stien v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o.“, ktoré sú určené v o Výzve na 
predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk.

- je  dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, 
všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné,

- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je  politická strana alebo politické hnutie,

predkladá iba jednu ponuku a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil 
iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom 
prieskume

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 
čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je  si vedomý, že ak jeho ponuka nebude 
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená

nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 
právoplatne uložená sankcia

dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým 
prieskumom môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov

dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového 
prieskumu zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho 
postavenia v cenovom prieskume

b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu so zadaním tejto zákazky
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c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu

d) dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 
obstarávanie ku kontrole cenového prieskumu.

V .................................... dňa...........................  ...............................
podpis

POVINNÉ !
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ.

Uchádzač:

Adresa:

IČO:

Čestne prehlasujeme, že v čase vyhlasovania cenového prieskumu na predmet zákazky:

„Oprava, výmena podlahovej krytiny a maľba stien v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada 
Zobor, n. o.

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) 
nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ......................dňa....................  ..........................................................
Pečiatka, podpis oprávnenej osoby

Predkladajú uchádzači, ktorí sú registrovaní v zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné 
obstarávanie
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Tabuľka pre uvedenie cien bez DPH:

Výmena podlahy na chodbe I.PAF oddelenia
položka mj. množstvo cena €/m.j cena € celkom
chodba l.P A F

Demontáž a likvidácia starej PVC podlahy m2 87,20
Demontáž keramického sokla bm 70,00

Vybúranie keramickej dlažby vrátane podkladového poteru  
do hrúbky cca 3-4cm a zapílením  prechodov do miestností m2 87,20

Presun vybúranej sute ru č n e , odvoz a uloženie na skládku kpt. 1,00

Montáž,demontáž,prenájom sklzu na stavebný odpad kpt. 1,00

Vysprávka sokla po dem ontáži keramického obkladu bm 70,00

Dodávka a montáž rýchlotuhnúcej samonivelačnej stierky 
Expres 3h vrátane celoplošného prebrúsenia a penetrácie v 
priemernej hrúbke 30mm-prvá vrstva m2 87,20

Dodávka a montáž rýchlotuhnúcej samonivelačnej stierky 
Expers 3h vrátane celoplošného prebrúsenia a penetrácie  v 
priemernej hrúbke lOmm-druhá vrstva m2 87,20
Dodávka homogénnej krytiny hr.2mm vrátane vyťahovaného 
soklíka 80mm a stratného in2 110,00
M ontáž homogénnej krytiny hr.2mm hr.2mm vrátane 
vyťahovaného soklíka 80mm m2 100,00
Hygienická maľovka stien m2 237,00
Cena spolu € bez DPH
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 2. decembra 2019 12:04
Komu: ’Gamax s.r.o. Augustín Švec'
Predmet: Cenový prieskum ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výmena podlahovej krytiny I. odd. PaF.doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať o účasť 
v cenovom prieskume na predmet zákazky: „Oprava, výmena podlahovej krytiny a maľba stien na chodbe I. PaF 
oddelenia."
Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie cenových ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Prílohou 
je aj tabuľka pre uvedenie cien. Cenové ponuky po vykonaní obhliadky je potrebné doručiť elektronicky na adresu:
Kazova@snzobor.sl< do 10.12.2019.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 01 Nitra

1
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 2. decembra 2019 12:07
Komu: 'peterfedor@post.sk'
Predmet: Žiadosť o účasť v cenovom prieskume - Špecializovaná nemocnica sv. Svorada

Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výmena podlahovej krytiny I. odd. PaF.doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať o účasť 
v cenovom prieskume na predmet zákazky: „Oprava, výmena podlahovej krytiny a maľba stien na chodbe I. PaF 
oddelenia."
Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie cenových ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Prílohou 
je aj tabuľka pre uvedenie cien. Cenové ponuky po vykonaní obhliadky je potrebné doručiť elektronicky na adresu:
gazova@ snzobor.sk do 10.12.2019.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 01 Nitra
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 2. decembra 2019 12:10
Komu: 'murar@post.sk'
Predmet: Žiadosť o účasť v cenovom prieskume - Špecializovaná nemocnica sv. Svorada

Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výmena podlahovej krytiny I. odd. PaF.doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať o účasť 
v cenovom prieskume na predmet zákazky: „Oprava, výmena podlahovej krytiny a maľba stien na chodbe I. PaF 
oddelenia."
Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie cenových ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Prílohou 
je aj tabuľka pre uvedenie cien. Cenové ponuky po vykonaní obhliadky je potrebné doručiť elektronicky na adresu: 
gazova@ snzobor.sk do 10.12.2019. V prípade, ak nemáte záujem o účasť v cenovom prieskume, dajte nám 
informáciu elektronicky na: gazova@ snzobor.sk.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 01 Nitra

1
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 2. decembra 2019 12:12
Komu: 'profi@profimajster.sk'
Predmet: Žiadosť o účasť v cenovom prieskume - Špecializovaná nemocnica sv. Svorada

Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výmena podlahovej krytiny I. odd. PaF.doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať o účasť 
v cenovom prieskume na predmet zákazky: „Oprava, výmena podlahovej krytiny a maľba stien na chodbe I. PaF 
oddelenia."
Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie cenových ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Prílohou 
je aj tabuľka pre uvedenie cien. Cenové ponuky po vykonaní obhliadky je potrebné doručiť elektronicky na adresu: 
gazova@ snzobor.sk do 10.12.2019. Ak nemáte záujem o účasť v našom cenovom prieskume, dajte nám informáciu
na: gazova@ snzobor.sk 
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 01 Nitra

1
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Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Zdenko
Priezvisko: (titul) Svoboda, M gr., MBA
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:

"Oprava a výmena podlahovej krytiny a maľba stien na 1. odd. PaF"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
t, /l  k í

Podpis zainteres. 
osoby:



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

Meno: Zdenko
Priezvisko: (titul) Svoboda, M gr., MBA
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie ekonomicko-prevádzkového 
námestníka v ŠIM 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:

"Oprava a výmena podlahovej krytiny a maľba stien na 1. odd. PaF"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
i ,  {Ĺ , I ď j j  >

Podpis zainteres. 
osoby:

í



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

Meno: Zdenko
Priezvisko: (titul) Svoboda, M gr., MBA
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:

"Oprava a výmena podlahovej krytiny a maľba stien na 1. odd. PaF"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
.■h /

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 vykonávaní cenového 
prieskumu

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Oprava a výmena podlahovej krytiny a maľba stien na 1. odd. PaF"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
f  i  e  f * / C?jčy f  v» CC//Í f

Podpis zainteres. 
osoby:

77—r



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:

"Oprava a výmena podlahovej krytiny a maľba stien na 1. odd. PaF"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:

Podpis zainteres. 
osoby:



Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Dobrý deň,

gamax@gamax.sk
streda, 4. decembra 2019 11:51
gazova@snzobor.sk
Oprava a výmena podlahovej krytiny a maľba stfenňíä^héäbé’ trPaF oddelenia
ŠN sv. Svorad Zobor.7z Dátum

O 5 -12- 2019
číslo záznamu
Prílohy

číslo spisu
vybavuje

Na základe výzvy na predkladanie ponúk Vám v prílohe posielam ponuku a potrebné dotdady rra~práce -Oprava 
a výmena podlahovej krytiny a maľba stien na chodbe I. PaF oddelenia.

S pozdravom

Petra Švecová

Gamax
m m rnm m m m   s .r.O .

gam ax@ gam ax.sk 
www.gamax.sk 
00421 903 054 000

Kríková 696/15 
949 07 Nitra 
IČO: 36 562 700 
IČ DPH: SK 2021858168

1
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Tabuľka pre uvedenie cien bez DPH:

Výmena podlahy na chodbe I.PAF oddelenia
položka m). množstvo cena €/m.i cena € celkom

chodba l.PAF
Demontáž a likvidácia starej PVC podlahy m2 87,20 5,90 514,48
Demontáž keramického sokla bm 70,00 2.90 203,00

Vybúranie keramickej dlažby vrátane podkladového poteru 
do hrúbky cca 3-4cm a zapílením prechodov do miestností m2 87,20 7,00 610,40

Presun vybúranej srne ručne ,odvoz a uloženie na skládku kpt. 1,00 750,00 750,00

Montáž,demontáž,prenájom sklzu na stavebný odpad kpt. 1,00 225,00 225,00
Vysprávka sokla po demontáži keramického obkladu bm 70,00 3,80 266,00

Dodávka a montáž rýchlotuhnúcej samonivelačnej stierky 
Expres 3h vrátane celoplošného prebrúsenia a penetrácie v 
priemernej hrúbke 30mm-prvá vrstva m2 87,20 58,00 5 057,60

Dodávka a montáž rýchlotuhnúcej samonivelačnej stierky 
Expers 3h vrátane celoplošného prebrúsenia a penetrácie v 
priemernej hrúbke lOmm-druhá vrstva m2 87,20 22,50 1 962,00
Dodávka homogénnej krytiny hr.2mm vrátane vyťahovaného 
soklíka 80mm a stratného m2 110.00 21,40 2 354,00
Montáž homogénnej krytiny hr. 2mm hr.2mm vrátane 
vyťahovaného soklíka 80mm m2 100,00 11,85 1185,00
Hygienická maľovka stien m2 237,00 4,70 1 113,90

Cena spolu € bez DPH 14 241,38 €

si

Kríková 698/16 
, ,  949 07 Nitra K. tČ0: 36 562 700 
t č ic  DPH: SK  2021868168
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.

Uchádzač: Gamax s.r.o.

Adresa: Kríková 696/15, 949 07 Nitra

IČO: 365 62 700

Čestne prehlasujeme, že v čase vyhlasovania cenového prieskumu na predmet zákazky:

„Oprava, výmena podlahovej krytiny a maľba stien v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada 
Zobor, n. o.

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) 
nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V Nitre, dňa 03.12.2019
Pečiatka, podpis oprávnenej osoby
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SLOvENSSt T  r  Oít TA .ja. s.------------ — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partizánska cwrta 8

w6 w.Bwstó Byswc« čísio dožiadania': el-77739/2019/N

V Ý P IS  Z  O BCH O D N ÉH O  R E G IS T R A
Okresného súdu Nitra 
k dátumu 03.12.2019

Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 15055/N

I. Obchodné meno

Gamax s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné čís lo  (príp. súpisné čfslo):
Kríková 696/15 
Názov obce: Nitra 
P S Č : 949 07
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 562 700

IV. Deň zápisu: 03.08.2004

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu 
voľných živností)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v 
rozsahu voľných živností)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej 
živnosti
4. prenájom strojov a prístrojov
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s 
prenájmom
6. zámočníctvo
7. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

Strana 1



VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Augustín Švec 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné č ís lo  (príp. súpisné  číslo):

Názov obce:
P SČ
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: ‘
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 03.06.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s  ručením  obmedzeným:
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Augustín Švec 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné č ís lo  (príp. súpisné číslo):
Kríková 696/15 
Názov obce: Nitra 
PSČ : 949 07
Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 6 640,000000 EU R  
Rozsah splatenia: 6 640,000000 EU R

IX. Výška základného imania

6 640,000000 EU R

X. Rozsah splatenia základného imania

6 640,000000 EU R

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ď alš ie  právne skutočnosti
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r

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 
04.12.2003 podľa §§ 56 až  75 a §§ 105 až 153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov.

Výpis zo dňa 03.12.2019

Äí,
‘
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Čentéš Slovakia, spol.s.r.o., Golianova 20, 949 01 Nitra

Gamax s.r.o.

Kríková 696/15 

Nitra, 949 07

Vec: Referenčný list.

Čentéš Slovakia, spol. s.r.o. týmto potvrdzuje, že spoločnosť Gamax s.r.o., Kríková 696/15, 94907 
Nitra, realizovala v období 6/2016-12/2016 dokončovacie stavebné práce na bytových domoch „ 
Nová Nitra SO -  0.6.03, SO -  07.01, SO -  07.02 " v celkovej sume 53 867,00 € bez DPH.

Spoločnosť Gamax s.r.o. dodržala všetky stanovené podmienky a termíny, ku kvalite 
vykonaných prác sme nemali žiadne výhrady, všetky práce boli vykonané na vysokej odbornej úrovni.

Kontaktná osoba :Miroslav Milata 0911 986 435



'Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 949 01 Nitra

Gamax s.r.o.

Kríková 696/15

Nitra, 949 07

Vec: Referenčný list.

Fakultná nemocnica Nitra týmto potvrdzuje, že spoločnosť Gamax s.r.o., Kríková 696/15, 
94907 Nitra, realizovala v období 1/2016 -  12 /2016 stavebné úpravy exteriérov a interiérov ( 
elektroinštalačné práce, vodoinštalačné práce, maliarske práce, realizácie opráv podláh, 
fasád,sadrokartónov, obkladov a dlažieb } v celkovej sume 181 274,32 € bez DPH.

Spoločnosť Gamax s.r.o. dodržala všetky stanovené podmienky a termíny, ku kvalite 
vykonaných prác sme nemali žiadne výhrady, všetky práce boli vykonané na vysokej odbornej úrovni.

Kontaktná osoba FN NR - Ing. Šindlerová Ingrid +421 905 762 999



/

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač, Gamax s.r.o., Kríková 696/15,949 07 Nitra, týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „Oprava, výmena podlahovej krytina a maľba 
stien v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o.“, ktoré sú určené v o Výzve na 
predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk.

- je  dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, 
všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné,

- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je  politická strana alebo politické hnutie,

- predkladá iba jednu ponuku a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil 
iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom 
prieskume

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 
čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je  si vedomý, že ak jeho ponuka nebude 
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená

nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 
právoplatne uložená sankcia

dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým 
prieskumom môže verejný obstarávate!’ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov

dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového 
prieskumu zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoiých zákonov,

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávate ľa, ktorá je  
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho 
postavenia v cenovom prieskume

b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu so zadaním tejto zákazky

c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je  
považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu
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d) dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá-Úradu pre verejné 
■ obstarávanie ku kontrole cenového prieskumu.

Kríková 898/18 
07 Nitra 

iO: 36 562 7 00 
IjŽ DPH: SK  20218581í*

V  Nitre, dňa 03.12.2019  .y__..................
podpis
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
piatok, 13. decembra 2019 7:57 
'gamax'
Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk na možné vykonanie prác: 
„Oprava, výmena podlahovej krytiny a maľba stien na chodbe I. PaF oddelenia Špecializovanej nemocnice sv. 
Svorada Zobor, n .o., ste so svojou cenovou ponukou 14 241,38 € bez DPH boli úspešný. Na základe vašej úspešnosti 
je potrebné skontaktovať sa s ekonomicko-prevádzkovým námestníkom Ing. Svobodom za účelom podrobného 
prebratia prác na uvedenom oddelení.
Následne vám bude po dohovore s Ing. Svobodom poslaná záväzná objednávka na vykonanie prác.
S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 01 Nitra
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