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Dôvod prieskumu Dodanie a montáž konvektomatu 
pre OLVaS

Predmet a klasifikácia 
produkcie Dodanie a montáž konvektomatu 

pre OLVaS

Požadované parametre

Spôsob prieskumu cenový prieskum
Dátum 18.9.2020

Názov, sídlo 
dodávateľa

1 AAA GASTRO s.r.o., Rozkvet 130, 017 01 Pov. Bystrica 12 980,00
2 Comfort Gastro s.r.o..Vazovova 7, 911 07 Bratislava 10 233,30
3 HRASPO spol.s.r.o., Tuŕanka 107, 627 00 Brno-Slatina, ČR 10 387,00

Rozhodnutie Dodávateľ bol vybraný na základe najnižšej ponúknutej ceny za celý predmet 
zákazky.

Vybraný dodávateľ
Comfort Gastro s.r.o.
Vazovova 7
811 07 Bratislava

Obstarávacia cena 10 233,30 € bez DPH
Platnosť ceny do

Prieskum vykonal
Ing. Pavol Blahovský 
samostatný referent

podpis Dátum
18.9.2020

Schválil
Mgr.Zdenko Svoboda.MBA 

námestník 
ekonomicko-prevádzkový

podpis Dátum
18.9.2020

Schválil
MUDr.Plamen Kabaivanov 

riaditeľ
podpis Dátum

18.9.2020
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Slovensky zdvavotníckej univerzity
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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. ( § 117 ) 
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 nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra
IČO: 37971832
Telefón: 037/5941284, 0915 754 851
Fax: 037/6510616
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Blahovský, referent energetiky, zdravotníckych a technických zariadení 
E-mail: blahovsky@snzobor.sk

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

PREDMET ZÁKAZKY:

„ Dodanie a montáž konvektomatu pre OĽVaS ŠN sv. Svorada Zobor, n. o."

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 € 
cena zmluvná cena celkom v € s DPH

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

PLATOBNÉ PODMIENKY: bezhotovostným platobným stykom -  prevodom, po odovzdaní a 
prevzatí konvektomatu verejným obstarávateľom, cca do 30 dní od doručenia FA.

LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK:
Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na adresy : blahovsky@snzobor.sk. gazova@snzobor.sk do 
18.9.2020. do 10,00 hod.

Maximálna akceptovateľná cena: 10 500,- € bez DPH.

KRITÉRIUM HODNOTENIA: Najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH.

DODACIA LEHOTA: Po dohode verejného obstarávateľa s úspešným uchádzačom.

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@snxpbor.sk, www.snzobor.sk. ICO: 37971832
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JAZYK PONUKY: Cenové ponuky predkladajú uchádzači/záujemcovia v slovenskom jazyku.

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Záujemcom sa neumožňuje rozdeliť predmet zákazky.

VARIANTNÉ RIEŠENIE:
Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV:
Predmet zákazky bude verejný obstarávateľ hradiť z vlastných finančných prostriedkov.

BLIŽŠIE ŠPECIFIKÁCIE:
Konvektomat Rational Icombi ProlOxl/LGN - elektrický.
Kompletná ponuka musí obsahovať:
Technológiu Rational, podstavec, inštaláciu, dopravu, zaškolenie obsluhy certifikáty, návod na 
obsluhu revíznu správu o pripojení elektrickej prípojky.
Špecifikácia samotného prístroja :
farebný dotykový displej so siedmimi prevádzkovými režimami, integrovaná sprcha, 350 
programov, automatické umývacie programy s technológiou na odvápnenie bojleru pomocou 
umývacích tabliet, nočná úprava a príprava pokrmov, šesťbodová teplotná sonda

KOMUNIKÁCIA:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami bude prebiehať 
elektronicky (e-mailom). Adresa pre elektronickú komunikáciu: blahovskv@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 adresy : blahovskv@snzobor.sk, 
gazova@snzobor.sk

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-overí verejný obstarávateľ.

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, (overí verejný obstarávateľ)

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).

4. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
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povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora.

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ POŽADUJE PREDLOŽIŤ NASLEDOVNÉ DOKLADY:
- 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 
súhlas, že uchádzač súhlasí s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk 
(príloha -  Vyhlásenie uchádzača)
čestné prehlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
cenová ponuka

VYHODNOCOVANIE PONÚK:
Po doručení ponúk budú ponuky zaevidované na sekretariáte Riaditeľstva ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
, posúdené a vyhodnotené na oddelení nákupu a VO.
Po posúdení a skontrolovaní doručených dokladov budú uchádzači elektronicky informovaní 
o výsledku vyhodnotenia predmetného cenového prieskumu.

Použitie elektronickej aukcie: NIE !!

UZAVRETIE ZMLUVY:
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom (prípadne vystaví objednávku) 
v zmysle Obchodného zákonníka, (po dohode s úspešným uchádzačom)

ZRUŠENIE CENOVÉHO PRIESKUMU:
Verejný obstarávateľ zruší cenový prieskum pre zadávanie zákazky 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 doručení jednej cenovej ponuky (v závislosti od ponúknutej 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

V prípade nejasností je potrebné kontaktovať Ing. Blahovského, 0915 754 851 alebo 037/6941284, 
prípadne elektronicky-blahovsky@snzobor.sk.

Schválil: Mgr. Zdenko, Svoboda, MBA 
ekonomicko-prevádzkový námestník
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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 „ Dodanie a montáž konvektomatu na odd. OLVaS 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 m ohla 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

str. 4



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

,dňa.
podpis
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Cenový prieskum 
Zákazka s nízkou hodnotou

„Dodanie a montáž konvektomatu pre odd. OLVaS“

Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk 
odoslané elektronicky

Kontaktné údaje oslovených 
uchádzačov/záujemcov

Adresa odoslania Výzvy na 
predkladanie ponúk

Dátum odoslania /M eno a 
podpis odosielajúcej osoby

AAA Gastro s.r.o. 
Rozkvet 2061/130 
017 01 Považská Bystrica

info@aaagasro.sk 16.9.2020 D. Gažová

COMFORT GASTRO, s.r.o. 
Vazovova 7 
811 07 Bratislava

office@comfortgastro.sk 16.9.2020 D. Gažová

HRASPO spol. s.r.o. 
Tuŕanka 107
627 00 Brno -  Slatina, ČR

lgalla@hraspo.cz 20.8.2020 1 osobne pri 
obhliadke priestorov OLVaS

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@snzpbor.sk, www.snzobor.sk. IČO: 37971832
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: streda, 16. septembra 2020 9:36
Komu: 'office@comfortgastro.sk'
Kópia: 'Ing. Pavol Blahovsky'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk - Konvektomat pre OLVaS.doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 117 o doručenie 
cenovej ponuky na možné dodanie a montáž Konvektomatu do kuchyne Špecializovanej nemocnice sv. Svorada 
Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie pre predmet zákazky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí 
prílohu nášho e-mailu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky najneskôr do 18.9.2020 do 10.00 hod. na 
adresu: blahovsky@snzobor. sk alebo gazova@snzobor.sk. V prípade otázok kontaktujte Ing. Blahovského -  0915 
754 851.
Potvrďte prosím prijatie nášho e-mailu.
S pozdravom

D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: streda, 16. septembra 2020 9:38
Komu: 'info@aaagastro.sk'
Kópia: 'Ing. Pavol Blahovsky'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada

Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk - Konvektomat pre OLVaS.doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 117 o doručenie 
cenovej ponuky na možné dodanie a montáž Konvektomatu do kuchyne Špecializovanej nemocnice sv. Svorada 
Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie pre predmet zákazky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí 
prílohu nášho e-mailu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky najneskôr do 18.9.2020 do 10.00 hod. na 
adresu: blahovsky@snzobor. sk alebo gazova@snzobor.sk. V prípade otázok kontaktujte Ing. Blahovského-0915 
754 851.
Potvrďte prosím prijatie nášho e-mailu.
S pozdravom

D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

„Dodanie a montáž konvektomatu pre odd. OLVaS 
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 na základe zistených cien na trhu s konvektomatmi.

Ceny konvektomatov na trhu overoval Ing. Blahovský , referent energetiky, zdravotníckych 
a technických zariadení.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená ako priemer cien na trhu na:

10 500,00 € bez DPH €,

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

N a 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.

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA 
ekonomicko-prevádzkový námestník

V Nitre: 14.9.2020

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%obor.sk, wivnJ.sn7obor.sk. ICO: 37971832



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

Meno: Pavol
Priezvisko: (titul) Blahovský, Ing.
Dátum narodenia: 

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

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie: zodpovedá za opis predmetu zákazky

zodpovedá za stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Dodanie a montáž konvektomatu na odd. OLVaS "

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
A  í  Jblo

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 procesné úkony v predmetnom cenovom prieskume

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Dodanie a montáž konvektomatu na odd. OLVaS "

5orh/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:



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

Meno: Plameň
Priezvisko: (titul) Kabaivanov, MUDr.
Dátum narodenia: 

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

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

štatutár podpisujúci zmluvu

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Dodanie a montáž konvektomatu na odd. OLVaS "

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:

S  » \

Podpis zainteres. 
osoby: /  r



Daniela Gažová

Od: info@aaagastro.sk
Odoslané: streda, 16. septembra 2020 10:12
Komu: 'Daniela Gažová'
Predmet: RE: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada 

Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: CP.pdf

Dobrý deň, v prílohe zasielame požadovanú cenovú ponuku na konvektomat. 

S prianím pekného dňa

Miloš Krištof
•íONATEL

09QS S87 639 
042433  0429O

S I www-aa»g3iWo,sk

U  mtoiMogáiírosk

E Pc-vtóiké Podhradie 317 
Povaiiká Bystrica, 01704

From: Daniela Gažová [mailto:gazova@snzobor.sk]
Sent: Wednesday, September 16, 2020 9:38 AM 
To: info@aaagastro.sk 
Cc: 'Ing. Pavol Blahovsky'
Subject: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Importance: High

Vážený uchádzač/záujemca na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 117 o doručenie 
cenovej ponuky na možné dodanie a montáž Konvektomatu do kuchyne Špecializovanej nemocnice sv. Svorada 
Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie pre predmet zákazky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí 
prílohu nášho e-mailu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky najneskôr do 18.9.2020 do 10.00 hod. na 
adresu: blahovsky@snzobor. sk alebo gazova@snzobor.sk. V prípade otázok kontaktujte Ing. Blahovského -  0915 
754 851.
Potvrďte prosím prijatie nášho e-mailu.
S pozdravom

D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.' t

R A T IO N A Ľ
 — - -  -  -   -  —

AAA GASTRO
GASTBOTECMK'iKA

SERVICE - PARTNER

1
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mailto:gazova@snzobor.sk
mailto:info@aaagastro.sk
mailto:gazova@snzobor.sk


AAA Gastro s.r.o ., Rozkvet 2091/130, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36827789 IČ DPH: SK2022445315

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

Na základe výzvy Vám zasielam cenovú ponuku na konvektomat:

Konvektomat elektrický , model iCombi Pro 10x1/1 

Výbava a funkcie:
- 7 prevádzkových režimov, - možnosť 350 vlastných programov s 12 krokmi,
- automatické spustenie podľa predvoľby,
- 5 programovateľných rýchlostí ventilátora,

- grafický displej, s intuitívnym ovládaním (možnosť zobraziť manuál, zostávajúci čas),
- Efficiency level control (optimalizuje prípravu aj pečenie),
- Clima Plus Control - meranie a regulácia vlhkosti,
- CareControl - rozpoznávanie stupňa),
- CleanJet - automatický systém čistenia (napr. cez noc),
- sonda so 6 zónami, schladenie,
- HACCP-výstup na USB.

Rozmery: 850x842x1014 mm 
Počet zásuvov: 10 x 1/1

El. príkon: 18,9 kW / 400 V

Spôsob výroby pary: bojler

Cena: 12980,- € bez DPH 

Cena vrátanie podstavca

S pozdravom



.y

■3. A. O. 
1948

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor; n. o.
t Ä  o Nemocnica podporujúca ^dravie

Vjucbová základňa 
Slovenskej zdravotníckej univerzity

Health

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávatelO T)iM .^).0??.í. ';.^/.7;.?.'f. ^ , * ,í'.týiTito vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „ Dodanie a montáž konvektomatu na odd. OLVaS 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

Kláš/orská 134, 049 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn~obor.sk, www.sn-~obor.sk. IČO: 37971832



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"1) 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

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

str. 2
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Výpis z obchodného registra SR http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=105514&SID=6&P=l

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

SlovenskyNl | SKsEnglish

Microsoft
# D IT E C

m

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Obchodné meno: 

Sídlo:

IČO:

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti:

AAA Gastro s.r.o.

Rozkvet 2061/130 
Považská Bystrica 017 01

Rozkvet 2061/30 
Považská Bystrica 017 01

36 827 789 

05.09.2007

Spoločnosť s ručením obmedzeným

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než 
základných služieb spojených s prenájmom

obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou 
nehnuteľností

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích, kultúrnych, 
spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení

vydávanie periodických a neperiodických publikácií

reklamná a propagačná činnosť

finančný leasing

komisionálny nákup a predaj

oprava pracovných strojov

montáž pracovných strojov

montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z 
hromadne vyrábaných dielcov

vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním  

maliarske a natieračské práce

demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy 

zariaďovanie interiérov bez stavebného zásahu 

montáž nábytku z dodaných komponentov

nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými 
vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla 
nepresahuje 3,5 t

sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

Vložka číslo: 18206/R

(od: 05.09.2007)

(od: 22.07.2017)

(od: 05.09.2007 do: 21.07.2017)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007 do: 21.07.2017)

16.9.2020, 11:10

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=105514&SID=6&P=l


■ f
jhodného registra SR http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=105514&SID=6&P=

Spoločníci:

Výška vkladu každého 
spoločníka:

Štatutárny orgán:

Konanie menom 
spoločnosti:

Základné imanie:

Dátum aktualizácie 
údajov:
Dátum výpisu:

osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, 
ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča 
s výnimkou taxislužby

čistiace a upratovacie práce 

automatizované spracovanie dát 

grafické práce na počítači 

kancelárske a sekretárske služby 

vedenie účtovníctva

Miloš Krištof 
Rozkvet 2061/130 
Považská Bystrica 017 01

Eva Krištofová 
Rozkvet 2061/130 
Považská Bystrica 017 01

Miloš Krištof
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR 

Eva Krištofová
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR 

Miloš Krištof
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk 

Eva Krištofová
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk

konatelia

Miloš Krištof 
Rozkvet 2061/130 
Považská Bystrica 017 01 
Vznik funkcie: 05.09.2007

Eva Krištofová 
Rozkvet 2061/130 
Považská Bystrica 017 01 
Vznik funkcie: 05.09.2007

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k 
tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti 
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

6 638,783776 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR 

200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk

14.09.2020

16.09.2020

(od: 05.09.2007 do: 19.01.2018)

(od: 05.09.2007 do: 21.07.2017; 

(od: 05.09.2007 do: 21.07.2017 

(od: 05.09.2007 do: 21.07.2017 

(od: 05.09.2007 do: 21.07.2017 

(od: 05.09.2007 do: 21.07.2017;

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.01.2010)

(od: 05.01.2010)

(od: 05.09.2007 do: 04.01.2010) 

(od: 05.09.2007 do: 04.01.2010)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.09.2007)

(od: 05.01.2010)

(od: 05.09.2007 do: 04.01.2010)

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa O  
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy 
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných

návrhov na zápis do OR

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=105514&SID=6&P=


Register osôb so zákazom - Úrad pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.htm

E3 I  l \  / A  ÚRAD PRE VEREJNÉ 
V  U  V U  OBSTARÁVANIE

Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačných systémoch 
Úradu pre verejné obstarávanie

podľa zákona č. 343 /2015 Z. z. o vere jnom  obsta rávan í a o zm ene a dop lnen í n iekto rých  záko n ov  v  znen í neskorších 
p redp isov

IČO O bch od né m eno S ídlo

34109960 Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. Jaslovské Bohunice

Denisa Minarčíková Hlohovec

37211439 Helena Plechová - Leso služby Turzovka

46751378 HESTON s.r.o. Bratislava-Nové Mesto

36575151 HORADSTAV s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka

Ing. Boris Sližka Nitra

Marián Bobák Hlohovec

50079115 Patrik Škola, s.r.o. Oščadnica

44219466 PINGUIN, s.r.o. Košice

36920398 Radovan Šulák - MOWERS-TEAM Šintava

44405375 SHS Building s.r.o. Nové Zámky

46954040 TARATOR s.r.o. Žilina

48187470 Tri listy, s.r.o. Martin

Vojtech Majda Hlohovec

36416452 ZELEHOS, s.r.o. Čadca

15 záznam ov

https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.htm


Daniela Gažová

Od: Ing. Pavol Blahovsky <blahovsky@snzobor.sk>
Odoslané: štvrtok, 17. septembra 2020 7:13
Komu: gazova@snzobor.sk
Predmet: FW: ponuka
Prílohy: CP200044-Specializovana_nemocnica_sv_Svorada_Zobor_n_o_.pdf

From: Comfort Gastro s.r.o. <office@comfortgastro.sk> 
Sent: Wednesday, September 16, 2020 5:26 PM 
To: Ing. Pavol Blahovsky <blahovsky@snzobor.sk> 
Subject: ponuka

Dobrý deň pan Blahovský,

na základe výzvy Vám zasielam ponuku na dodávku konvektomatu. 

V prípade otázok neváhajte m a kontaktovať.

S pozdravom

Leszek Galinski
konateľ a servisný technik

Comfort Gastro s.r.o.
Vazovova 7 
81107 Bratislava

T e l.:+421 910 525251 
E-mail: office@ comfortgastro.sk

H O  Bez virú. www.avast.com

1
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ová ponuka
,nfort Gastro s.r.o.

(1910/525251
o ffice@ com fo rtgas tro .sk
w w w .com fo rtgas tro .sk

Vazovova 7 
81107 B ratis lava 
S lovenská repub lika

C P 200044

c o m f e s tgastro
Š p e c ia lizo v a n á  n em o c n ic a  sv. S v o ra d a  Z o b o r, n .o .
Kláštorská 388 /134  
94988  N itra 
Slovenská repub lika

Pre: Špecia lizovaná nem ocn ica  sv. Svorada Zobor, n.o., K láštorská 388/134 , 94988 N itra

Vážený obchodný pa rtne r,
na základe spo ločného rozhovoru  Vám  zas ie lam e cenovú ponuku na naše p ro d u k ty  a s lužby.
V iac in fo rm ác ií o našich p roduk toch  a s lužbách Vám  radi posky tnem e  osobne a lebo  prosím  n a vš tív te  našu w ebovú s tránku . 
C eny sú uvedené v  EUR. Sm e p la tca m i DPH.

K onvektom at Rational iCombi Pro Icombi Pro 101 1,00
Konvektomat SelfCooking Center® je schopný sám 
rozpoznať požiadavky, zvlášť pre každý výrobok, druh a 
veľkosť zvolenej potraviny i množstvo dávkovania. Doba 
varenia, teplota ako i ideálna klíma vo varnom priestore sú 
individuálne prepočítané a pri varení neustále 
prispôsobované. W hitefficiency znamená zisk maximálneho 
úžitku z každej suroviny pri najnižšej možnej spotrebe 
energií. Výbava a funkcie: - 7 prevádzkových režimov, - 

B možnosť 350 vlastných programov s 12 krokmi, - 
Ä a u to m a tic k é  spustenie podľa predvoľby, - 5

programovateľných rýchlostí ventilátora (reverzný chod 
ventilátora riadený automaticky), - grafický displej, s 
intuitívnym  ovládaním (možnosť zobraziť manuál, 
zostávajúci čas), - Efficiency level control (optimalizuje 
prípravu aj pečenie), - Clima Plus Control - meranie a 
regulácia vlhkosti, - vyvíjač pary, - CareControl - 
rozpoznávanie stupňa znečistenia (minimalizácia spotreby 
chemikálií, vody a energie), - Cleanjet - autom atický 
systém čistenia (napr. cez noc), - sonda so 6 zónami, - 
horúci vzduch a para 30-130 °C, - nočné pečenie, - delta 
pečenie, - rýchle schladenie, - HACCP-výstup na USB. K 
vareniu využívate všetkých 5 zmyslov. Zariadenie 
RATIONAL tiež. Cíti, rozpoznáva, myslí, učí sa a 
dorozumieva sa. Táto NOVINKA v ponuke prístrojov 
RATIONAL je výsledkom 40 ročného výskumu prípravy 
pokrmov. Bola vyvinutá kuchármi pre kuchárov. CÍTI 
aktuálne podmienky vo varnej komore a vníma 
konzistenciu pokrmu. ROZPOZNÁVA veľkosť pokrmu, 
obsadenosť varnej komory aj aktuálny stav jednotlivých 
jedál a určuje intenzitu prípravy. MYSLÍ dopredu a aj behom 
samotného varenia upravuje spôsob prípravy pokrmu tak, 
aby výsledok odpovedal vašim očakávaniam. UČÍ SA, aké 
kuchárske postupy uprednostňujete a postupuje podľa 
nich. DOROZUMIEVA SA s vami a ukazuje vám, čo práve 
vykonáva na základe vašich požiadaviek. Príslušenstvo v 
cene: Ručná sprcha s navíjacou automatikou.

Rozmery: 850x846x1014 (ŠxHxV)
Počet zásuvov: 10 x 1/1 GN ( medzera medzi zásuvmi 62 
mm)
Typ ohrevu: elektrický 
El. príkon: 18,9 kW / 400 V 
Spôsob výroby pary: bojler 
7 režimov varenia

Cena/MJ 13 290,00 
Spolu bez DPH 13 290,00

233,30

D átum  /  platností: 1 6 .0 9 .2 0 2 0 / 16 .10 .2020  CP200044 Strana 1 / 2
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^ová ponuka CP200044
X

f  Doprava a m ontáž 1,00 ks
vrátanie zamerania, montážneho materiálu, oživenia, Cena/MJ 175,00
zaučenia obsluhy ■ ■ ■

Zľava 100 % 
Cena po zľave 0,00

Suma po lož iek  bez DPH: 13 465 ,00  €

Z ľava  na po ložkách: -3 231 ,70  €

V ýsledná cena po zľave : 10 233 ,30  €

Z á k la d

10 233 ,30  €

DPH V ý š k a  DPH C elkom  s DPH

20 ,00  % 2 0 46 ,66  € 12 279,96  €  I

Ponuka bez DPH celkom: 10 233,30 €
Ponuka s DPH celkom: 12 279,96 €

V yp racova l(a ): Leszek Galinski
o ffíce@ com fortgastro .sk

0910/525251

Teším e sa na budúcu spo luprácu .
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SR http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=436622&SID=2&P=l

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Siovenskytti | O^English

Microsoft
í|? D IT E C

m

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro Vložka číslo: 13001 O/B

Obchodné meno: 

Sídlo:

IČO:

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti:

Spoločníci:

Výška vkladu každého 
spoločníka:

Štatutárny orgán:

Comfort Gastro s. r. o.

Vazovova 2758/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

51 830 132

17.07.2018

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním  
údajov

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a 
konštruovanie elektrických zariadení

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení 
- elektrických

Marek Galiňski 
Vazovova 2758/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

Leszek Galiňski 
Gt^boka 7/13 
Putawy 241 00 
Poľská republika

Marek Galiňski
Vklad: 4 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 4 000 EUR 

Leszek Galiňski
Vklad: 1 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 000 EUR 

Marek Galiňski
Vklad: 750 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 750 EUR 

Leszek Galiňski
Vklad: 4 250 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 4 250 EUR

konatelia

Marek Galiňski 
Vazovova 2758/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07 
Vznik funkcie: 17.07.2018

Leszek Galiňski 
Gt^boka 7/13 
Putawy 241 00 
Poľská republika

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(Od: 20.03.2020)

(od: 20.03.2020)

(od: 17.07.2018 do: 19.03.2020) 

(od: 17.07.2018 do: 19.03.2020)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)

(od: 17.07.2018)
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Konanie menom 
spoločnosti:

Základné imanie:

Dátum aktualizácie 
údajov:
Dátum výpisu:

Vznik funkcie: 17.07.2018

V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. (od: 17.07.2018)

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR (od: 17.07.2018)

14.09.2020

16.09.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | N aša adresa S  
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy 
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných

návrhov na zápis do OR

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=436622&SID=2&P=l


áôb so zákazom - Úrad pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-49C

m  I  | \  / r v  ÚRAD PRE VEREJNÉ 
w  U  V v  OBSTARÁVANIE

r
Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačných systémoch 
Úradu pre verejné obstarávanie

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

IČO Obchodné meno Sídlo

34109960 Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. Jaslovské Bohunice

Denisa Minarčíková Hlohovec

37211439 Helena Plechová - Leso služby Turzovka

46751378 HESTON s.r.o. Bratislava-Nové Mesto

36575151 HORADSTAV s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka

Ing. Boris Sližka Nitra

Marián Bobák Hlohovec

50079115 Patrik Škola, s.r.o. Oščadnica

44219466 PINGUIN, s.r.o. Košice

36920398 Radovan Šulák - MOWERS-TEAM Šintava

44405375 SHS Building s.r.o. Nové Zámky

46954040 TARATOR s.r.o. Žilina

48187470 Tri listy, s.r.o. Martin

Vojtech Majda Hlohovec

36416452 ZELEHOS, s.r.o. Čadca

15 záznamov

https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-49C


C om fort G astro  s .r.o .
Vazovova 7, 811 07 Bratislava 
IČO: 51830132

r í  0  t  w w w .com ofortgastro .sk
t i  d  O L I O  office@ com fortgastro .sk
°  '  0910 52 52 51

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač: Comfort Gastro s.r.o., Vazovova 7, 811 07 Bratislava týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „ D o d a n ie  a m o n tá ž  k o n v e k to m a tu  na o d d . OLVaS v  

Špecializovanej n em ocn ic i 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. 18/20 í 8 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

Ďakujeme Vám, že využívate služby spoločnosti Comfort Gastro
www.comfortgastro.sk
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C om fort G astro  s .r.o .
Vazovova 7, 811 07 Bratis lava 
IČO: 51830132 
w w w .com ofortgastro .sk

r a S t ľ O  o ffice@ com fortgastro .sk
c o m ŕ o K t

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  .M .1? Q ., ^
podpis

Ďakujeme Vám, že využívate služby spoločnosti Comfort Gastro
www.comfortgastro.sk

http://www.comofortgastro.sk
mailto:office@comfortgastro.sk
http://www.comfortgastro.sk


Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Libor Galia <lgalla@hraspo.cz> 
piatok, 21. augusta 2020 13:08 
'blahovsky@snzobor.sk'
Nabídka, konvektomat Rational 10x1/1 GN
iCOMBI PRO 2020.pdf; NA222000966.PDF; KS lcombi.doc

Dobrý den, pane Blahovský.
V pŕíloze zasílám aktualizovanou nabídku a návrh kupní smlouvy, dle naši osobní schuzky u Vás v nemocnici, jedná 
se o nový konvektomat do Vaši nemocniční kuchyné.
Jedná se o opravdu velmi akční nabídku, náhrada stávajícího konvektomatu Retigo, po moji návštévé a prohlídce 
místa instalace, se jedná o max. 3 hodinou práci, vč, kalibrace a nastavení stroje.
Kompletní nabídka : Technológie Rational, podstavec, vč. instalace, dopravy, zaškolení.
Konvektomat Rational IcombiProlOxl/lGN. Technológii jsem schopní instalovat nejpozdéji do lOti pracovních dnu 
po obdržení objednávky.
Cena dle aktuálního kurzu ČNB - Kompletní nabídka 10.387,- Euro.

V prípade jakýchkoliv dotazu, mé neváhejte kontaktovat. Dékuji. 
S pozdravem 
Libor Galia 
Hraspo spol.s r.o.
775300822
Provozovna:
Tuŕanka 1148/107, 627 00 Brno 
www.hraspo.cz

ix o d e i  a  n w r t á í  
projekty a poradenstvt 
setvtf. profosoonAlniho 
gaslrazafíaer* 
p n x f tí j  a  to tv o i 
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HRASPO spol. s r.o.
Tuŕanka 107

627 00 Brno - Slatina 

tel.: +420 548 219 792 
e-mail: lgalla@hraspo.cz 
www.hraspo.cz

NABIDKA

PRO:
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Č ís l o : 22000966
l t i ' - *  1 '  o o o m - j / í  DÁTUM: 10.08.2020
Klastorska 388/134 VYŔIZUJE: LiborGalla

94988 Nitra
TEL.: +420 775 300 822

Vážení,
dovolujeme si Vám pŕedložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základe Vašich požadavkú.

POZICE NÄZEV a  p o p is  mňĺ s l e v a  c e n a / m j  CELKEMBEZDPH DPH
Č. KARTY BEZ DPH PO SLEVÉ PO SLEVÉ

• iCombi Pro 10-1/1 RATIONAL-Elektrický 1 ks 26 % 345 000,00 Kč 255 300,00 Kč 255 300,00 Kč 0 %
konvektomat

Popis: barevný dotykový displej se sedmi provozními režimy, integrovaná sprcha, 350 programu, automatické mycí 
programy s technológií na odvápnéní bojleru pomoci mycích tablet, noční úpravy se zráním a udržovánim, šesťbodová 
teplotní sonda
Rozmér: 847x776x1042 mm 
Napéti: 400 V / 18,6 kW 
Tepl. roz.: 30°C až 300°C 
Kapac.: 10xGN 1/1 nebo 20xGN 1/2

22.482

M P 98/19

i Podstavec pod konvektomat RATIONAL 1 ks 30 % 11 990,00 Kč 8 393,00 Kč 8 393,00 Kč 0 %
iCombi 10xGN1/1 se vsuny na GN

Popis: Celonerezové provedení. Výškové stavitelné nohy + 30 mm 
Rozmér: 855x626x750 mm

> Montáž a doprava technologického celku 1 ks 0 % 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0 %

Popis: doprava na místo instalace, zajišténí vykládky, rozmísténí dle projektové dokumentace, pňpojení na popravená 
média, materiál na pripojení, provozní zkouška a zaškolení obsluhy

~~ČELKEM BEZ DPH 270 693,00
CELKEM DPH_____________________000
CELKEM VČETNÉ DPH 270 693,00

DODACÍ LHÚTA 2-3 týdny od obdržení záväzné objednávky.
PLATEBNÍ PODMÍNKY platba bankovním pŕevodem na základé faktúry se splatností 10 dnú 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 24 mésícú

Pracovníci naši firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy.
Dékujeme Vám za projevený zájem a tešíme se na spolupráci.
V pŕípadé jakéhokoliv dotazu mne neváhejte kontaktovat.

S pŕátelským pozdravem

Libor Galia

22000966 Hrosp.' Strana 1 z 1
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KUPNÍ SMLOUVA

kterou podie ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znéní (dále jen „Občanský zákoník") uzavírají:

Hraspo spol. s r.o.
Se sídlem: Tuŕanka 1148/107, 627 00 Brno
KOS v Brné, spisová značka 25554 oddíl C
Zastoupená Ing. Michalem Hrabálkem, jednatelem společnosti
IČO:25323610
DIČ: CZ25323610
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu 280444238/0300 

(dále jen „Prodávající") 

a

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor
Se sídlem: Slovensko -  Nitra Kláštorská 388/134, 94988 
Zastoupená : Ing. Pavol Blahovský.
IČO:37971832 
DIČ: 2021877792

(dále jen „Kupující")

Kupující a Prodávající společné dále jako „smluvnístrany".

Tato smlouva dále také jen jako „Smlouva".

I.

Predmet Smlouvy
1. Pŕedmétem této smlouvy je dodávka konvektomatu RATIONAL IcombiProlOxl/lGN vč. 

podstavce.

2. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží v rozsahu a za podmínek uvedených v této 
Smlouvé.

3. Kupující se zavazuje pŕevzít zboží a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu zpusobem 
stanoveným v článku IV. Smlouvy. Kupující prevezme zboží po provedení kontroly zboží a to na 
základe pŕedávacího protokolu.

4. Pŕedmét této smlouvy se stane majetkem kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

II.

1/3



Podmínky plnení pŕedmétu Smlouvy
1. Prodávající touto smlouvou prodává a Kupující touto Smlouvou kupuje do svého vlastnictví zboží 

špecifikované v či. I odst. 1 této Smlouvy za kupní cenu špecifikovanou v či. III. odst. 1 této 
Smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží spolu s doklady, které se k nemu vztahují

nejpozdéji d o   2020. Odevzdáním zboží se rozumí okamžik, kdy Prodávající umožní Kupujícímu
nakládat se zbožím v místé plnéní. Prodávající se zavazuje termín odevzdání zboží Kupujícímu.

3. IMebezpečí škody na zboží, nikoliv však vlastnické právo prejde z Prodávajícího na Kupujícího 
dnem jeho pfevzetí, tj. podpíšem pŕedávacího protokolu.

4. Kupující je povinen pŕevzít zboží v prípade, že odpovídá stavu špecifikovanému Smlouvou a jejími 
prílohami.

III.
Cena

1. Kupní cena dle této smlouvy činí 270.693,- Kč bez DPH, cena v euru 10.387,-. Kupní cena 
zahrnuje cenu zboží a veškeré další náklady prodávajícího, doprava a montáž.

2. Smluvní strany se dohodly na úhrade zboží následovné:
a) Kupující se zavazuje zaplatit zálohu ve výši 135.346,-Kč.cena v euru 5193,- nejpozdéji 

do 10-dnu od podpisu této KS
b) Kupující se zavazuje zaplatit další zbývající část kupní ceny v pravidelných mésíčních 

splátkách ve výši 45.115,-Kč. cena v euru 1731,- a to až do úplného zaplacení kupní 
ceny.

IV.
Záruka

1. Záruční doba na zboží činí 24 mésícú ode dne ŕádného odevzdání zboží Kupujícímu.

2. Záruka se nevztahuje na poruchy zboží, které byly zpčisobeny chybnou obsluhou a údržbou, 

nedodržením provozních podmínek, béžným opotrebením nebo jiným zpusobem než obvyklým 
používáním.

VI.
Závérečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávnených zástupcu obou 
smluvních straň.

2. Tato smlouva se ŕídí právním ŕádem České republiky, zejména príslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. Pro zprovoznéní zboží se pŕiméŕené použijí ustanovení Občanského 
zákoníku o smlouvé o dílo.

3. Jakékoliv zmény či doplňky k této smlouvé je možné provádét výlučné číslovanými písemnými 
dodatky podepsanými zástupci obou smluvních straň.

V  dne_____________  V Brné dne
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------------ --------------

Prodávající
Ing. Michal Hrabálek, jednatel

Kupující
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Úplný výpis

z obchodního re js tŕíku , vedeného 
Krajským  soudem v Brné 

oddíl C, vložka 25554

Dátum vzniku a zápisu:
14. ledna 1997_____________________________________________________________
Spisová značka:
C 25554 vedená u Krajského soudu v Brné
zapsáno 14. ledna 1997____________________________________________________
Obchodní firm a:
HRASPO spol. s r.o.
zapsáno 14. ledna 1997____________________________________________________
Sídlo:
Brno, Krejčího 40a, okres Brno-m ésto, PSČ 62700 
zapsáno 14. ledna 1997
vymazáno 29. kvetná 2017_________________________________________________
Tuŕanka 1148/107, S latina, 627 00 Brno
zapsáno 29. kvetná 2017___________________________________________________
Identifikačn í číslo:
253 23 610
zapsáno 14. ledna 1997____________________________________________________
Právni forma:
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 14. ledna 1997____________________________________________________
Predm et podnikání:
koupé zboží za účelem jeho  dalšího prodeje a prodej 
zapsáno 14. ledna 1997
vymazáno 1. ŕíjna 2010____________________________________________________
výroba, instalace a opravy chladicích zaŕízení 
zapsáno 22. července 1997
vymazáno 1. ríjna 2010____________________________________________________
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických 
zaŕízení
zapsáno 22. července 1997
vymazáno 1. Fíjna 2010____________________________________________________
Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 1. ríjna 2010______________________________________________________
Montáž, opravy, revize a zkoušky e lektrických zaŕízení
zapsáno 1. ŕíjna 2010______________________________________________________
Štatutárni orgán: 

jednatel:

MILOŠ HRABÁLEK,

Den vzniku funkce: 14. ledna 1997 
Den zániku funkce: 4. kvétna 2017 
zapsáno 14. ledna 1997
vymazáno 29. kvétna 2017_______

jednatel:
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JŠ KA  HRABÁLKOVÁ,________________

Den vzniku funkce: 14. ledna 1997 
Den zániku funkce: 30. listopadu 2007 
zapsáno 14. ledna 1997
vymazáno 7. ledna 2008_____________

jednatel:

MICHAL HRABÁLEK,_______________

Den vzniku funkce: 30. listopadu 2007 
zapsáno 7. ledna 2008
vymazáno 21. záŕí 2016______________

jednatel:

MICHAL HRABÁLEK, <

Den vzniku funkce: 30. listopadu 2007
zapsáno 21. záŕí 2016________________

jednatel:

JAKUB HRABÁLEK,__________________

Den vzniku funkce: 4. kvétna 2017 
zapsáno 29. kvetná 2017
vymazáno 20. dubna 2018_________________________________

jednatel:

JAKUB HRABÁLEK,

Den vzniku funkce: 4. kvétna 2017
zapsáno 20. dubna 2018___________________________________

Počet členú:
2
zapsáno 29. kvétna 2017__________________________________

Zpusob jednání:
Zpusob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje 
kterýko liv  jednatel společnosti sam ostatné s vyjím kou vécí, 
je jichž pŕedm ét presahuje částku 100 000 ,—Kč. V téchto 
pŕípadech je  treba podpisu obou jednatelu. 
zapsáno 14. ledna 1997
vymazáno 27. června 2002 ________________________________
Zpusob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje 
k terýko liv  jednate l společnosti sam ostatné.
zapsáno 27. června 2002__________________________________
Společníci:

Společník:
MILOŠ HRABÁLEK, ____________________

zapsáno 14. ledna 1997 
vymazáno 22. července 1997
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Podíl:
Vklad: 51 OOP,- Kč 
Splaceno: 25 500,- Kč 
zapsáno 14. ledna 1997 
vymazáno 22. července 1997
Společník:

E LÍŠKA HRABÁLKOVÁ, i

zapsáno 14. ledna 1997 
vymazáno 22. července 1997

Podíl:
Vklad: 49 000,- Kč
Splaceno: 24 500,- Kč
zapsáno 14. ledna 1997
vymazáno 22. července 1997
Společník:

MILOŠ HRABALEK,
)

zapsáno 22. července 1997
vymazáno 27. června 2002

Podíl:
Vklad: 51 000,- Kč
Splaceno: 51 000,- Kč
zapsáno 22. července 1997
vymazáno 27. června 2002
Společník:

ELISKA HRABALKOVA_________... _
-

zapsáno 22. července 1997
vymazáno 27. června 2002

Podíl:
Vklad: 49 000,- Kč
Splaceno: 49 000,- Kč
zapsáno 22. července 1997
vymazáno 27. června 2002
Společník:

MILOŠ HRABALEK, c
-

zapsáno 27. června 2002
vymazáno 17. listopadu 2007

Podíl:
Vklad: 51 000,- Kč
Splaceno: 51 000,- Kč
Obchodní podíl: 51%
zapsáno 27. června 2002
vymazáno 17. listopadu 2007
Společník:

E LÍŠKA h r a b á l k o v á .
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zapsáno 27. června 2002
vymazáno 17. listopadu 2007_______

Podíl:
Vklad: 49 000,- Kč 
Splaceno: 49 000,- Kč 
Obchodní podíl: 49%  
zapsáno 27. června 2002 
vymazáno 17. listopadu 2007 
Společník:

MILOŠ HRABÁLEK,__________________

zapsáno 17. listopadu 2007 
vymazáno 7. ledna 2008 

Podíl:
Vklad: 102 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 51% 
zapsáno 17. listopadu 2007 
vymazáno 7. ledna 2008 
Společník:

E LÍŠKA HRABÁLKOVÁ,

zapsáno 17. listopadu 2007
vymazáno 7. ledna 2008_____

Podíl:
Vklad: 98 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 49%  
zapsáno 17. listopadu 2007 
vymazáno 7. ledna 2008 
Společník:

E LÍŠKA HRABÁLKOVÁ

zapsano 7. ledna 2008 
vymazáno 7. ledna 2008 

Podíl:
Vklad: 52 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 16 % 
zapsáno 7. ledna 2008 
vymazáno 7. ledna 2008 
Společník:

MILOŠ HRABÁLEK, dat.

zapsáno 7. ledna 2008 
vymazáno 31. kvétna 2017
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Podíl:
f  Vklad: 52 OOP,- Kč 

Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 26 % 
zapsáno 7. ledna 2008 
vymazáno 31. kvétna 2017 
Společník:

MILOŠ HRABÁLEK,

zapsáno 31. kvetná 2017 
Podíl:

Vklad: 52 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 26% 
zapsáno 31. kvétna 2017 
Společník:

E LÍŠKA h r a b á l k o v á ,

zapsáno 7. ledna 2008 
vymazáno 31. kvétna 2017 

Podíl:
Vklad: 52 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 26 % 
zapsáno 7. ledna 2008 
vymazáno 31. kvétna 2017 
Společník:

E LÍŠKA h r a b á l k o v á ,

zapsáno 31. kvétna 2017 
Podíl:

Vklad: 52 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 26% 
zapsáno 31. kvétna 2017 
Společník:

PETR HRABÁLEK, i_________

zapsáno 7. ledna 2008 
vymazáno 21. dubna 2011 

Podíl:
Vklad: 32 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 16 % 
zapsáno 7. ledna 2008 
vymazáno 21. dubna 2011 
Společník:

MICHAL HRABÁLEK,
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zapsáno 7. ledna 2008 
vymazáno 21. dubna 2011

Podíl:
Vklad: 32 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 16 % 
zapsáno 7. ledna 2008 
vymazáno 21. dubna 2011
Společník:

JAKUB HRABALEK____ _______________
E

zapsáno 7. ledna 2008
vymazáno 21. dubna 2011

Podíl:
Vklad: 32 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 16 %
zapsáno 7. ledna 2008
vymazáno 21. dubna 2011
Společník:

MICHAL HRABALEK, ľ  '

zapsáno 21. dubna 2011 
vymazáno 21. záŕí 2016

Podíl:
Vklad: 48 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 24 %
zapsáno 21. dubna 2011
vymazáno 21. záŕí 2016
Společník:

JAKUB HRABALEK,
r -

zapsáno 21. dubna 2011
vymazáno 31. kvetná 2017

Podíl:
Vklad: 48 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 24 %
zapsáno 21. dubna 2011
vymazáno 31. kvétna 2017
Společník:

JAKUB HRABÁLEK, '

zapsáno 31. kvetná 2017 
vymazáno 20. dubna 2018
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Podíl:
Vklad: 48 OOP,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 24 % 
zapsáno 31. kvétna 2017 
vymazáno 31. kvétna 2017 

Podíl:
Vklad: 48 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 24%  
zapsáno 31. kvétna 2017 
vymazáno 20. dubna 2018 
Společník:

MICHAL HRABÁLEK,

zapsáno 21. záŕí 2016_______
Podíl:

Vklad: 48 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 24 % 
zapsáno 21. záŕí 2016 
vymazáno 31. kvétna 2017 

Podíl:
Vklad: 48 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 24% 
zapsáno 31. kvétna 2017 
Společník:

JAKUB HRABÁLEK,

za psáno 20. dubna 2018________________________________________________________________
Podíl:

Vklad: 48 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 24%
zapsáno 20. dubna 2018_____________________________________________________________

Základní kapitál:
100 000,- Kč 
zapsáno 14. ledna 1997
vymazáno 17. listopadu 2007___________________________________________________________
200 000,- Kč
zapsáno 17. listopadu 2007 __________________________________________________________
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podrídila zákonu jako  celku postupem podie § 777 odst. 5 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
zapsáno 29. kvétna 2017
Tento výpis je  neprodejný a byl porízen na In te rn etu  ( h t tp : / /w w w .ius tice .czJ.
Dne: 17.9.2020 07:52
Údaje platné ke dni 17.9.2020 03:36
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
pondelok, 21. septembra 2020 10:04 
'info@aaagastro.sk'
Vyhodnotenie cenového prieskumu - ŠN sv. Svorada Zobor,n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk na možné dodanie Konvektomatu 
pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra ste so svojou ponukou neboli úspešný. Úspešnou sa 
stala spoločnosť Comfort Gastro s.r.o., Vazovova 7, Bratislava, ktorá predložila najnižšiu cenu 10 233,30 € bez DPH. 
Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a Vo 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 21. septembra 2020 10:07
Komu: 'lgalla@hraspo.cz'
Predmet: Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra, Slovensko

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk na možné dodanie Konvektomatu 
pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra ste so svojou ponukou neboli úspešný. Úspešnou sa 
stala spoločnosť Comfort Gastro s.r.o., Vazovova 7, Bratislava, ktorá predložila najnižšiu cenu 10 233,30 € bez DPH. 
Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a Vo 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra 
Slovensko

1

mailto:gazova@snzobor.sk


Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
pondelok, 21. septembra 2020 10:10 
'office@comfortgastro.sk'
Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk na možné dodanie 
Konvektomatu pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra ste so svojou ponukou 10 233,30 € bez 
DPH boli úspešný. Na základe vašej úspešnosti si vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa skontaktovali s Ing. 
Blahovským za účelom vypracovania zmluvy.
Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a Vo 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

mailto:gazova@snzobor.sk

