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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  CENOVÝCH  PONÚK 

 

 

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. podľa § 117 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:                 037/6941384 

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 01 Nitra 

 

 

PREDMET  ZÁKAZKY:  CHLIEB  A PEKÁRSKY  TOVAR 

 

 

CPV:                                             15810000 – 9 pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky 

                                                       15811100 – 7 chlieb 

                                                       15811200 – 8 rožky 

                                                       15811300 – 9 croassanty 

                                                       15811510 – 4 sendviče 

                                                       15812122 – 4 sladké koláče 

                                                       15813000 – 0 raňajkové pečivo 

                                                       15898000 – 9 droždie  

 

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. 

 

PREDPOKLADANÁ  HODNOTA  ZÁKAZKY: 14 500,00 € bez DPH/ 1 rok 

 

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

 

http://www.snzobor.sk/
mailto:gazova@snzobor.sk
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DODACIA  LEHOTA:  od. 1.1.2021 do 31.12.2021. 

 

PLATOBNÉ  PODMIENKY: platba po dodaní tovaru a vystavení faktúry, splatnosť faktúry 

prevodom do 20 dní. 

 

PERIODICITA  DODÁVOK : DENNE !!! 

 

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 

Ponuky je potrebné doručiť do: 26.11.2020 elektronicky na adresu: gazova@snzobor.sk alebo 

poštou, osobne na adresu  nemocnice – sekretariát riaditeľstva. 

 

KRITÉRIUM HODNOTENIA: Najnižšia cena za predmet zákazky v € bez DPH. 

                                                       Kvalita chleba a pekárskych výrobkov 

                                                       Obdobie počas ktorého sú predložené ceny garantované – nemenné. 

                                                       Platobné podmienky – bezhotovostný prevod  

 

POUŽITIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE: nie 

 

JAZYK PONUKY: Cenové ponuky predkladajú uchádzači/záujemcovia v slovenskom jazyku. 

 

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 

Záujemcom sa neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje  dodávanie 

tovaru  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 DODÁVANIA PREDMETU  ZÁKAZKY: 

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 01 Nitra – sklad 

oddelenia liečebnej výživy a stravovania. 

 

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 

 

 

 

 

mailto:sekretariát@snzobor.sk
mailto:gazova@snzobor.sk
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FORMA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY: 

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

adresu: gazova@snzobor.sk, poštou na adresu nemocnice alebo osobne na sekretariát 

riaditeľstva. 

 

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 kópia 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

- návrh plnenia kritéria – cena za dodaný tovar bez DPH – vyplniť našu tabuľku 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
 

Názov 
tovaru 

 hmotno
sť 

Ročná 
spotreba v     
ks  /    kg 

strúhanka  500 g 636 

strúhanka  1000 g 100 

chlieb konzumný /pšenično ražný/ 1200 g 894 

chlieb konzumný /pšenično ražný/ 1000 g 3000 

chlieb svetlý / pšeničný / 1200 g 337 

chlieb svetlý / pšeničný / 1000 g 2000 

chlieb graham krájaný balený 500 g 5000 

rožok štandard 50 g 30000 

grahamový rožok 50 g 12000 

croassant neplnený 60 g 1590 

croassant plnený 80 g 795 

veka   400 g 1125 

večka /lekvár.,orech.,../ 70 g 600 

šatôčka s nápl./lekvár,tvaroh/ 70 g 365 

rožok s náplňou /orech.,mak,tvaroh/-duetka 80 g 400 

osie hniezdo /škorica, kakao/ 90 g 1185 

vianočka tuková s hroz. 400 g 900 

vianočka tuková s hroz. 350 g 450 

vianočka tuková s hroz. 300 g 40 

vianočka tuková s hroz. 200 g 40 

kakaová rolka 150 g 250 

rohlík kakaový 80 g 250 

makovka   80 g 1995 

bábovka  400 g 628 

bábovka  300 g 200 

bábovka   250 g 100 

kaiserka  50 g 1600 

kaiserka 
FIT 

 50 g 2400 

droždie  1 kg 107 

 

 

mailto:gazova@snzobor.sk


str. 4  

       

VYHODNOCOVANIE  PONUK: 

Po doručení ponúk budú ponuky zaevidované na sekretariáte Riaditeľstva a následne posúdené a 

vyhodnotené na oddelení nákupu a VO.  

Po posúdení a skontrolovaní doručených cenových ponúk budú uchádzači elektronicky informovaní 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

Po vyhodnotení ponúk bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva na obdobie od 1.1.2021 

do 31.12.2021.  
 

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 dostal iba jednu ponuku, jej zrušenie bude závisieť od predloženej ceny 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

Vypracovala: D. Gažová  

    referent nákupu a VO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre: 18.11.2020 
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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  „Chlieb a pekársky tovar 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 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 

 

 „Chlieb a pekársky tovar 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. 
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Príloha 
č.1 

                                
Tabuľka pre nacenenie 

     

       
15810000-9 pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky  

15811100-7 chlieb      

15811200-8 rožky      

15811300-9 croassanty      

15811510-4 sendviče      

15812122-4 sladké koláče      

15813000-0 raňajkové pečivo      

15898000-9 droždie      

       

Názov 
tovaru 

 hmotno
sť 

Ročná 
spotreba v     
ks  /    kg 

Špecifikáci
a tovaru - 

vyplní 
dodávateľ  

Jednotková 
cena 

tovaru  bez 
DPH v   € 

Cena 
tovaru 
spolu s 
DPH v € 

strúhanka  500 g 636    

strúhanka  1000 g 100    

chlieb konzumný /pšenično ražný/ 1200 g 894    

chlieb konzumný /pšenično ražný/ 1000 g 3000    

chlieb svetlý / pšeničný / 1200 g 337    

chlieb svetlý / pšeničný / 1000 g 2000    

chlieb graham krájaný balený 500 g 5000    

rožok štandard 50 g 30000    

grahamový rožok 50 g 12000    

croassant neplnený 60 g 1590    

croassant plnený 80 g 795    

veka   400 g 1125    

večka /lekvár.,orech.,../ 70 g 600    

šatôčka s nápl./lekvár,tvaroh/ 70 g 365    

rožok s náplňou /orech.,mak,tvaroh/-duetka 80 g 400    

osie hniezdo /škorica, kakao/ 90 g 1185    

vianočka tuková s hroz. 400 g 900    

vianočka tuková s hroz. 350 g 450    

vianočka tuková s hroz. 300 g 40    

vianočka tuková s hroz. 200 g 40    

kakaová rolka 150 g 250    

rohlík kakaový 80 g 250    

makovka   80 g 1995    

bábovka  400 g 628    

bábovka  300 g 200    

bábovka   250 g 100    

kaiserka  50 g 1600    

kaiserka 
FIT 

 50 g 2400    

droždie  1 kg 107    

SPOLU v € bez DPH:      

       

       

Prosím vyplnené s cenovou ponukou vrátiť 
späť. 
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