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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. v zmysle č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
vyzýva záujemcov/uchádzačov podľa § 117 na predloženie cenovej ponuky. 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:                   Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
Sídlo:                     Kláštorská 134, 949 88 Nitra 
IČO:                       37971832 
Telefón:                 037/6941227, 6941 384 
Fax:                        037/6510616 
Kontaktná osoba:Daniela Gažová – referent nákupu a VO 
E-mail:                   gazova@snzobor.sk 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra 
                                                                                              
 
Predmet zákazky: „Vykonávanie prác BOZP a Požiarnej ochrany. 
 
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: jednotková cena v € bez DPH  
                                              sadzba DPH v % a v € 
                                              cena za celý predmet zákazky celkom v € s DPH. 
 
Ak uchádzač/záujemca nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.  
 
Platobné podmienky: platba bezhotovostným prevodom, splatnosť faktúr po doručení faktúry. 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na adresu: gazova@snzobor.sk najneskôr do 25.11.2020. 
 
 
Kritérium hodnotenia: najnižšia cena za predmet zákazky v € bez DPH 
                                                                              
 
Dodacia lehota: 12 mesiacov od uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom. 
 
Jazyk ponuky: Cenové ponuky predkladajú záujemcovia/uchádzači v slovenskom jazyku. 
 
Bližšie špecifikované požiadavky verejného obstarávateľa: 

http://www.snzobor.sk/
mailto:gazova@snzobor.sk
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ROZDELENIE  PREDMETU  ZÁKAZKY 

Záujemcom sa neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie 

BOZP a PO od jedného uchádzača/záujemcu. 

 

VARIANTNÉ  RIEŠENIE 

Záujemcom sa neumožňuje podať variantné riešenie.  

 

ZDROJ  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavok na financovanie predmetu zákazky. 

Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu výzvy. 

 

ZMLUVA 

Verejný obstarávateľ predkladá návrh zmluvy, ktorý je súčasťou výzvy – Zmluva na vykonávanie úloh 

v oblasti BOZP a pri ochrane pred požiarmi 

Verejný obstarávateľ predkladá návrh zmluvy – Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a PO. 

Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky: 12 mesiacov od uzavretia zmluvy. 

 

KOMUNIKÁCIA 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať 

elektronicky – e-mailom. 

 

FORMA A SPÔSOB  PREDKLADANIA  PONUKY 

Verejný obstarávateľ určil predkladanie ponúk a požadovaných dokladov elektronicky (e-mailom). 

Ponuky s dokladmi budú doručené elektronicky na oddelenie nákupu a VO ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. 

na adresu: gazova@snzobor.sk 

 

 

VEREJNÝ  OBSTARÁVATEĽ  POŽADUJE  PREDLOŽIŤ  NASLEDOVNÉ  DOKLADY: 

- osvedčenie ( autorizovaný bezpečnostný technik) vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) 
bod 4. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 
Z.z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
nadväznosti na § 39 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

-  oprávnenie vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. Zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii 
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 27 ods. 12 
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: 
01.1.- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 

-  osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov na výkon činnosti technika požiarnej ochrany 

mailto:gazova@snzobor.sk
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- čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (vo výzve) 

- súhlas uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk  (vo 

výzve) 

- cenu bez DPH / 1 mesiac 

- zmluvu na vykonávanie úloh v oblasti BOZP  a ochrany pred požiarmi - príloha 

- zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a PO - príloha 

 

VYHODNOCOVANIE PONÚK: 

Po doručení ponúk na gazova@snzobor.sk budú ponuky zaevidované na sekretariáte riaditeľstva 

a odovzdané  na oddelenie nákupu a VO na posúdenie a vyhodnotenie. 

Po posúdení a skontrolovaní doručených dokladov budú uchádzači elektronicky informovaní 

o výsledku cenového prieskumu. 

 

UZAVRETIE  ZMLUVY: 

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom na základe výsledku vyhodnotenia 

cenových ponúk v zmysle § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, za podmienky, že úspešný uchádzač bude zapísaný v Registri partnerov 

verejného sektora. (ak to vyžaduje zákon) 

 

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 

- pri prekročení určenej PHZ všetkými uchádzačmi/záujemcami, ktorí doručili ponuky 

 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť cenový prieskum aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, 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. Zdenko Svoboda, MBA 
                                                                                                  ekonomicko-prevádzkový námestník 
 
 
 
Vyhotovil: D. Gažová 
referent nákupu a VO 
 
 
V Nitre:  
 

Prílohy: Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi. 

              Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a PO. 

mailto:gazova@snzobor.sk
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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 s podmienkami cenového prieskumu na  „Vykonávanie prác BOZP a Požiarnej ochrany 

pre Špecializovanú nemocnicu 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 
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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: 

 

„Vykonávanie prác BOZP a Požiarnej ochrany 

    pre  Špecializovanú nemocnicu 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. 

 
 


