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Dôvod prieskumu "Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, 
etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE - 2 ks ŠTÍTY"

Predmet a klasifikácia 
produkcie "Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, 

etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE - 2 ks ŠTÍTY"

Požadované parametre

Spôsob prieskumu cenový prieskum bol vykonaný elektronicky - e-mailom
Dátum 29.9.2020

Názov, sídlo 
dodávateľa

1 Templar Metal, s.r.o.,Pod Zlatým brehom 11, 949 01 Nitra - CP sa nezúča.
2 MB EURO-MONT,s.r.o., Holléhe 9, 927 05 Šaľa 10 482,48 s DPH
3 BENFI, s.r.o., 951 04 Malý Lapáš 74 9 935,76 s DPH
4 ZBO Č - Áč Roman, 951 08 Golianovo 471 9 000,00 konečná

suma

Rozhodnutie Dodávateľ bol vybraný na základe najnižšej ponúknutej ceny.

Vybraný dodávateľ
ZBO C - Ač Roman
Golianovo 471
951 08 Golianovo

Obstarávacia cena 9 000,00 €, víťazný uchádzač nie je platcom "ÔPI-T-
Platnosť ceny do

Prieskum vykonal
Daniela Gažová 

samostatný referent
podpis Dátum

29.9.2020

Schválil
Mgr.Zdenko Svoboda.MBA 

námestník 
ekonomicko-prevádzkový

podpis Dátum
29.9.2020

Schválil
MUDr.Plamen Kabaivanov 

riaditeľ
podpis

--------

Dátum
29.9.2020



Daniela Gažová

Od: Ferrie Deckers <templarmetaldeckers@gmail.com>
Odoslané: utorok, 22. septembra 2020 10:25
Komu: Daniela Gažová
Predmet: Re: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: image002.jpg; image001.jpg

Ďakujeme za dopyt, nebudeme to bohuzial vediet ponuknut! Nespĺňame podmienky ktorý kladiete na to.

S pozdravom,
With best regards,

Ferrie Deckers 
Templar Metal, s.r.o.
Pod Zlatým brehom 11
94901 Nitra
Slovák Republic
TEL: 00421-905 644 719
EMAIL: templarmetaldeckers@ gmail.com
skype: ferriedeckers
web: www.templar.sk
ID: 45478538
IDVAT:SK2023016226
EORI:SKC1700943
Visiting/Postal address: Jakuba Haska 1 
94901 Nitra, Slovák Republic

w w w .tu v .com  
ID 9 1 0 5 0 8 1 6 3 1

On Mon, 21 Sep 2020 at 10:39, Daniela Gažová <gazova@,snzobor.sk> wrote:

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 podľa § 117 o doručenie cenovej 
ponuky na možné vykonanie opláštenia 2 ks štítov -  príbytok mních v areáli ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. 
Nitra. Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. 
Cenové ponuky je  potrebné doručiť najneskôr do 25.9.2020 do 12.00 hod. na adresu: 
gazova@snzobor.sk.

S pozdravom

D. Gažová

referent nákupu a VO

1
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Obchod - MBeuromont <obchod@mbmont.sk> 
streda, 23. septembra 2020 10:07 
gazova@snzobor.sk
ponuka Ochranná konštrukcia príbytku mnícha , etapa č.3 -OPLÁŠTENIE 
KONŠTRUKCIE-2ks štíty 
ponuka MB EURO-MOnt s.r.o.pdfPrílohy:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam záväznú ponuku.

S pozdravom

Monika Ráková

MB EURO-MONT s.r.o 
Hollého 1854/9 
Šaľa 5

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

2 3 -0 3 - 2Q20

tel : +421 902 895 332 
w eb: www.mbmont.sk

Číslo záznamu

Prílohy

e-mail:obchod@mbmont.sk

Informačná povinnosť v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

V súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) sú 
Vaše osobné údaje spracúvané

vo vyššie uvedenom rozsahu prevádzkovateľom MB EURO-MONT s.r.o , Hollého 1854/9, Šaľa 5, 92705 
IČO:43910629 pre účely plnenia zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitného právneho predpisu, zmluvného 
vzťahu, vrátane predzmluvných vzťahov.
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VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená 
a sídla/miesta
podnikania všetkých členov skupiny d o d á v a t e ľ o v ) . v y h l a s u j e ,  že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku 
mnícha, etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE - 2 ks ŠTÍTOV“ Špecializovanej 
nemocnice 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 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

str. 4
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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.

V

dňa

POVINNÉ !
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T

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.

Uchádzač: M G> £Ti/) ̂ -0  ̂  H  O S  Y- O 

Adresa: HOĺ U ÍHO  iS t y  M 

IČO: t e ^ 0 £ 2 P j

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

„Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE 
KONŠTRUKCIE- 2 ks ŠTÍTOV“ Špecializovanej nemocnice 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 . M l  dňa M
Pgoafka, podpis oprávnenej osoby

Predkladajú uchádzači, ktorí sú registrovaní v zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre 
verejné obstarávanie.

str. 6



Návrh na plnenie kritéria: Tabuľka cien

„Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE 
KONŠTRUKCIE -  2 ks ŠTÍTOV “ Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.",

p.e. m2 Jednot.cena
bez
DPH/m2

Jednot.cena 
s DPH/m2

Cena spolu 
bez DPH za 
41,4 m2

Cena spolu 
s DPH za 
41,4 m2

i. 41,4 206 247,20 8528,40 10234,08
...... ....... - ................."

2. 41,4 5 6 207 248,4 Stavba a prenájorrr^'"^'^ 
lešen ia^--—

2f
V. Šali dňa 23.9.2020

pečiatka, podpis oprávnenej



MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLO V EN SK EJ REPU BLIKY

ydného registra SR http://www.orsr.sk/vypis.asp7n>1117641 &SID=7&P=(

OBCHODNÝ REGISTER
NA IN T E R N E T E  

SlovenskyMM | Sf^English

Microsoft
ífSDITEC

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

Oddiel: Sro

O b cho dn é meno: 

Síd lo :

IČO :

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predm et č innosti:

V ložka  č íslo : 21291/T

MB E U R O  - M ONT s. r. o.

H ollého 1854/9 
Š a ľa  927 05

43 910 629 

17.01.2008

S p o lo č n o s ť  s  ručením  obm edzeným

kúpa tovaru na úče ly  jeho predaja konečném u spotrebiteľovi 
(m aloo bch od ) v  ro zsah u  vo šn ej ž ivn o sti

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečném u spotrebiteľovi 
(m aloo bch od ) v ro zsah u  voľnej živn o sti

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom  živn o sti 
(veľko ob cho d) v ro zsah u voľnej živn o sti

sp ro stre d ko vate ľsk á  č in n o s ť  v oblasti obchodu, s lu ž ie b  a výroby v 
ro zsah u  vo ľne j živn o sti

výro ba ko v o vých  ko nštru kcií a ich  častí 

m ontáž p lasto vých  okien

dem olácie , bú racie  práce, príprava staven iska, terénne úpravy

m ontáž sadro kartó n o vých  priečok a podhľadov su ch o u  
te ch no lógio u

le še n á rsk e  práce  

kladenie zám kovej dlažby

predaj na priam u ko nzum áciu  nealko ho lických  a priem yselne  
vyráb an ých  m liečn ych  nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

izolatérstvo

m urárstvo

u sku to čň o van ie  stavieb  a ich zm ien  

reklam né a m arketingové s lu žb y  

prenájom  hn uteľných v ecí 

adm inistratívne s lu žb y

č in n o s ť  po d nikate ľských , o rga n iza čn ých  a e ko n om ických  
po radcov

č in n o s ť  p o d n ikate ľských , o rga n iza čn ých  a e ko n om ických  
p oradcov

č ist ia ce  a upratovacie s lu žb y

prenájom  nehnuteľností spo jený s  poskytovaním  iných než  
zá k la d n ých  s lu ž ie b  sp o je n ých  s  prenájmom

(od: 17.01.2008) 

(od: 17.01.2008)

(od: 17.01.2008)

(od: 17.01.2008)

(od: 17.01.2008)

(od: 28.11.2012)

(od: 17.01.2008)

(od: 28.11.2012)

(od: 28.11.2012)

(od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012)

(od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012)

(od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012)

(od: 20.01.2010)

(Od: 28.11.2012) 

(od: 28.11.2012)

http://www.orsr.sk/vypis.asp7n%3e1117641
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S p o lo čn íc i:

výro ba p lasto vých  okien a dverí 

Milan B an áš

(od: 28.11.2012) 

(od: 17.01.2008)

V ýšk a  vkladu každého  
spo ločn íka:

Štatutárny orgán:

K onanie  menom  
sp o lo čn o sti:

Základn é  imanie:

Dátum aktualizácie  
údajov:
Dátum výp isu :

Milan B a n á š
Vklad: 6 639 E U R  Sp latené: 6 639 E U R

konateľ 

Milan B an áš

V zn ik  fu nkcie : 17.01.2008  

Z a  s p o lo č n o s ť  koná konateľ sam ostatne. 

6 639 E U R  R o zsa h  splatenia: 6 639 E U R

22.09.2020

23.09.2020

(od: 13.01.2010)

(od: 17.01.2008) 

(od: 17.01.2008)

(od: 17.01.2008) 

(od: 13.01.2010)

O obchodnom  registri SR | N ávod  na používanie ORI | N aša adresa EE3 
Vyhľadávanie podľa : obchodného m ena | identifikačného čísla  

sídla | spisovej značky | priezviska a m ena osoby

Aktuálne zm eny | 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

23.9.2020, 10:43

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=l


so zákazom - Úrad pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-veden...

/  W |  | \  / / N  ÚRAD PRE VEREJNÉ 
/ /  U  V  V /  OBSTARÁVANIE

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

i

23.9.2020, 10:50

https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-veden
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Prílony

C/slo záznamu

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená 
a sídla/miesta

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku 
mnícha, etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE - 2 ks ŠTÍTOV“ Špecializovanej 
nemocnice 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

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

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

BENFI, s.r.o.

Malý Lapáš 74 Malý Lapáš 951 04

IČO: 45 858 357 IČ DPH: SK 202 311 3466

podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) týmto vyhlasuje, že

a úplné,

predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by

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 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

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 Veľkom Lapáši 23.9.2020 ................
podpis

POVINNÉ !



ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.

Uchádzač: BEN FI, s.r.o.

M alý Lapáš 74 

M alý Lapášš 951 04

IČO: 45 858 357 IČ DPH: SK  202 311 3466

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

„Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE 
KONŠTRUKCIE- 2 ks ŠTÍTOV“ Špecializovanej nemocnice 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 Veľký Lapáš dňa 23.9.2020 ..........................................................
Pečiatka, podpis oprávnenej osoby

Predkladajú uchádzači, ktorí sú registrovaní v zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre 
verejné obstarávanie.
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Návrh na plnenie kritéria: Tabuľka cien

„Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE 
KONŠTRUKCIE -  2 ks ŠTÍTOV “ Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.",

P.č. m2 Jednot.cena Jednot.cena Cena spolu Cena spolu
bez s DPH/m2 bez DPH za s DPH za
DPH/m2 41,4 m2 41,4 m2

1. 41,4 182,00 218,40 7534,80 9041,76
2. lešenie 894,00

SPOLU: 9935,46

V Veľký Lapáš dňa 23.9.2020
pečiatka, podpis oprávnenej osoby

str. 4
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jdného registra SR http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=189936&SID=9&P=0

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLO V EN SK EJ REPU BLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA IN T E R N E T E

SlovenskyfliB | S IsEn g lish

Microsoft
#D ITEC

m

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

Oddiel: Sro V lo žka  č ís lo : 27562/N

O b chodné meno: 

Síd lo :

IČO :

Oeň záp isu : 

Právna form a: 

Predm et č innosti:

S p o lo čn íc i:

V ýška  vkladu každého  
spo ločn íka:

Štatutárny orgán:

K onanie  menom  
sp o lo čn o sti:

Základn é  imanie:

B E N F I s.r.o.

74
Malý La p á š  951 04 

45 858 357 

02.10.2010

S p o lo č n o s ť  s  ručením  obm edzeným  

zám o čn íctvo

sp ro stre d k o v ate ľská  č in n o s ť  v oblasti obchodu  

sp ro stre d k o vate ľská  č in n o s ť  v oblasti slu žieb  

sp ro stre d k o vate ľská  č in n o s ť  v oblasti výroby  

prenájom  hn uteľných v ecí

kúpa tovaru na úče ly  jeho predaja konečném u spotrebiteľovi 
(m aloo bch od ) alebo iným prevádzkovateľom  živn o sti 
(veľko ob cho d)

výro ba je d n o d u ch ých  výro bko v z  kovu  

v ýro ba čerpadie l, kom presorov, ventilov a arm atúr 

v ýro ba zd v íh a c ích  a m an ip ulačn ých  zariadení 

v ýro ba stro jo v pre h o sp o d árske  odvetvia  

prípravné práce  k realizácii stavby  

u sku to čň o van ie  stavieb  a ich zm ien  

H en rich  Benko

H enrich  Benko
Vklad: 7 000 E U R  Splatené: 7 000 E U R

konateľ

H enrich  Benko  
50

V zn ik  fu nkcie : 02.10.2010

V m ene sp o lo čn o sti koná každý z  konateľov sam ostatne. Pri 
p rávn ych  ú ko n och v yko n an ých  v p ísom nej form e pripojí k 
o bcho d ném u m enu sp o lo čn o sti sv o j podpis.

7 000 EUR Rozsah splatenia: 7 000 EUR

(od: 02.10.2010  

(od: 02.10.2010

(od: 02.10.2010

(od: 02.10.2010

(od: 02.10.2010

(od: 02.10.2010  

(od: 02.10.2010 

(od: 02.10.2010 

(od: 02.10.2010  

(od: 02.10.2010  

(od: 02.10.2010

(od: 02.10.2010  

(od: 02.10.2010  

(od: 02.10.2010  

(od: 02.10.2010  

(od: 02.10.2010  

(od: 02.10.2010

(od: 02.10.2010

(od: 02.10.2010

(od: 07.02.2013  

(od: 02.10.2010

(od: 02.10.2010  

(od: 02.10.2010

25.9.2020, 10:11

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=189936&SID=9&P=0


/dného registra SR http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=189936&SID=9&P=0

Dátum aktualizácie  
údajov:
Dátum výpisu:

24.09.2020

25.09.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa £3  
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

2 z 2  25.9.2020,10:11
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/  so zákazom - Úrad pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html

| \  / x - s  ÚRAD PRE VEREJNÉ 
V U Vv OBSTARÁVANIE

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-490.html


Zobor, n.©. IMiíra

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné _meno_ a sídlo/miesto podnikania uchádzača— aie&o—éfecfíeo^é— mené

C.ia záznamu

2 1: -nq- ?!

číslo spisuJ fÄ J 4  'ý

a sídla/miesta £ /30 0 ty foJc&noo'c? tí-Pŕ ?r/0 < ŕ
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)......................................................týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku 
mnícha, etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE - 2 ks ŠTÍTOV“ Špecializovanej 
nemocnice 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
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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.

podpis
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Návrh na plnenie kritéria: Tabuľka cien

„Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE 
KONŠTRUKCIE -  2 ks ŠTÍTOV “ Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.",

P.č. m2 Jednot.cena
bez
DPH/m2

Jednot.cena 
s DPH/m2

Cena spolu 
bez DPH za 
41,4 m2

Cena spolu 
s DPH za 
41,4 m2

1. 41,4

/ r jc r ie

S L 1 0 f — $ -

3 0 6 , - ............................................................................................................

-

................... T ^ ŕr .........
pečiatka, podpis oprávnenej oso

(CO' H V f o í W
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REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY http://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=l&V=A

VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Tento výpis má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony

Okresný úrad Nitra
Čisto živnostenského registra: 4 0 3 -1 0 7 1 8

Obchodné meno
Roman Áč — Firma ZBO Č

IČO
33710694 

Miesto podnikania
95108 Golianovo 471

Predmety podnikania

1. Zám očnícke práce

Deň vzniku oprávnenia: 18.07.1994 
Prevádzkarne

95108 Golianovo 501

2. Brusičské práce

Deň vzniku oprávnenia: 18.07.1994 
Prevádzkarne

95108 Golianovo 501

3. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/

Deň vzniku oprávnenia: 18.07.1994 
Prevádzkarne

95108 Golianovo 501

D átum  výp isu : 2 5 .0 9 .2 0 2 0

25.9.2020, 10:20

http://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=l&V=A
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lisovaná nemocnica sv. S porada Zabor, n.o. 
Nemocnica podporujúca d̂ráme

Ma
H ealth
Promotíng
Hespitals

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

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 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: D. Gažová, referent nákupu a VO
E-mail: 2azova(o),snzobor.sk

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

PREDMET ZÁKAZKY: „Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3-
OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE -  2 ks ŠTÍTY“

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: platba po ukončení prác a odovzdaní verejnému obstarávateľovi do 14 
dní bezhotovostným platobným stykom -  prevodom.

PREDLOŽENIE FA: najneskôr do 30.11.2020

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: do 25.9.2020 do 12.00 hod.

PONUKY JE POTREBNÉ DORUČIŤ ELEKTRONICKY: na adresu: gazova@snzobor.sk. 
alebo osobne na odd. nákupu a VO.

KRITÉRIUM HODNOTENIA : Najnižšia cena za m2 zákazky bez DPH.

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 03716510 616 
sekretariat@sn%obor.sk, www.sn^obor.sk. ICO: 37971832

mailto:gazova@snzobor.sk


LEHOTA VYKONANIA PRÁC: najneskôr do 30. novembra 2020 

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 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 -  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. Y 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 dotácie z mesta Nitra.
Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavok na financovanie predmetu zákazky

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) 
alebo osobne.
Ponuky s dokladmi budú doručené elektronicky alebo osobne na oddelenie nákupu a VO ŠN sv. 
Svorada Zobor, n.o. 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 -  stiahne 
si ho verejný obstarávateľ s dostupných databáz, (živn. register, obchodný register ...) 
čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
návrh plnenia kritéria -  cena za m2 s DPH

str. 2
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Verejný obstarávateľ požaduje vykonať nasledovné práce:
opláštenie konštrukcie príbytku mnícha -  2 ks štíty 41,4 m2 (1 štít= 20,7 m2) 
základňa 9000mm, výška 4600mm, strany štítu 6505mm

Verejný obstarávateľ odporúča použiť materiál:
- joklovina 40x20x3 

uholník 40x40x4 
T-kus 40x40x4  
plochá tyč 40x5
náter základnou farbou 7032
náter vrchnou farbou VAGÓNA RAL 70 32 
ťahokov -  má verejný obstarávateľ zakúpený 
potrebné použiť lešenie

OBHLIADKA
Ak má uchádzač/záujemca záujem o vykonanie obhliadky, je potrebné si ju dohodnúť na 
telefónnom čísle 0903 724 764.

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

Po vyhodnotení ponúk bude úspešnému uchádzačovi doručená záväzná objednávka na 
vykonanie prác.

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 doručení jednej 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.

OPIS PREDM ETU ZÁKAZKY

I“
Mgr. Zdenko Svoboda MBA  

ekonomicko-prevádzkový námestník

Vypracovala: D. Gažová
referent nákupu a VO

"  -  5 -

V Nitre:21.9.2020
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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 „Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku 
mnícha, etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE - 2 ks ŠTÍTOV“ Špecializovanej 
nemocnice 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
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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.

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:

„Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE 
KONŠTRUKCIE- 2 ks ŠTÍTOV“ Špecializovanej nemocnice 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.

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

Predkladajú uchádzači, ktorí sú registrovaní v zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre 
verejné obstarávanie.



Návrh na plnenie kritéria: Tabuľka cien

„Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 - OPLÁŠTENIE 
KONŠTRUKCIE -  2 ks ŠTÍTOV “ Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.",

P.č. m2 Jednot.cena
bez
DPH/m2

Jednot.cena 
s DPH/m2

Cena spolu 
bez DPH za 
41,4 m2

Cena spolu 
s DPH za 
41,4 m2

1. 41,4

....................................

V.............. dňa...............  ..........................................................
pečiatka, podpis oprávnenej oso
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LEGENDA 01:
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LEGENDA 02:

-  EXISTUJÚCE KONŠIRUKCE
- HAVRHOVANÉ KONŠTRUKOE - OCEIOVA MOSNÁ KONŠTRUKCIA KAOSTAVBY. KONŠTRUKCE STRECHY 

NAVRHOVANÍ KONŠIRUKCE - OtCEOVf PRVKY OOVOOOVÉHO PLÁŠŤA HOCHÁ OCEl A OOKIAO 2 ÍAHOKOVUI

| 9CECOVÍ KONŠ’RUKCE 

ľ -  S # 1 v H  OBKLAD l  ŤAHOKOVU

VÝPLŇ ClOiJÝCH OTVOROV - OCEEOVÁ SIEŤKA PROTI HHYZU

POZNÁMKA:
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POZNAMKA K VÝŠ KO V ÝM  KÓTAM:
VÝŠKOVÍ KÓTY SÚ NERAAÍ 09 IROVNÁVACEJ ROVNÝ IZROVNÁVACW ROVNÁ . K9.0N ■ ral
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Poznámka:
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f  tí  \  Špecializovaná nemocnica sp. S porada Zobor, n.a.
S I  g  Nemocnica podporujúca zdravie

1 9 4 8
H ealth

Slovenský ^m m tníckej univerzity Hospľuľs8

Cenový prieskum  
Zákazka s nízkou hodnotou

„Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 -  
OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE -  2 ks ŠTÍTY“

Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk  
odoslané elektronicky

Kontaktné údaje oslovených  
uchádzačov/záujem cov

Adresa odoslania V ýzvy na 
predkladanie ponúk

Dátum odoslania /M eno a 
podpis odosielajúcej osoby

MB EURO-MONT s.r.o. 
Hollého 1854/9 
927 05 Šaľa

elektronicky
mbmont@mbmont.sk

21.9.2020 D. Gažová

Templar Metal, s.r.o. 
Pod Zlatým brehom 11 
949 01 Nitra

elektronicky

templarmetaldeckers@gmail.com

/  '

21.9.2020 D. Gažová

Zboč -  Roman Áč 
951 08 Golianovo

elektronicky
romanaczboc@gmail.com 21.9.2020 D. Gažová

/  '

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616
sekretariat@sn%obor.sk, www.sn70bor.sk. ICO: 37971832

mailto:mbmont@mbmont.sk
mailto:templarmetaldeckers@gmail.com
mailto:romanaczboc@gmail.com
http://www.sn70bor.sk


7
daniela Gažová

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
pondelok, 21. septembra 2020 10:47 
'mbmont@mbmont.sk'
Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Výzva na predkladanie cenový ponúk - Opláštenie príbytku mnícha - štíty.doc; 
eremitka_NR_projekt_A-06a_pohlady tahokov.pdf

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 podľa § 117 o doručenie cenovej ponuky na možné vykonanie 
opláštenia 2 ks štítov -  príbytok mních v areáli ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie sú uvedené vo 
Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Cenové ponuky je potrebné doručiť najneskôr do
25.9.2020 do 12.00 hod. na adresu: gazova@snzobor.sk.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

1

i
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mailto:gazova@snzobor.sk


Janiela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 21. septembra 2020 10:49
Komu: 'templarmetaldeckers@gmail.com'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenový ponúk - Opláštenie príbytku mnícha - štíty.doc;

eremitka_NR_projekt_A-06a_pohlady tahokov.pdf

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 podľa § 117 o doručenie cenovej ponuky na možné vykonanie 
opláštenia 2 ks štítov -  príbytok mních v areáli ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie sú uvedené vo 
Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Cenové ponuky je potrebné doručiť najneskôr do
25.9.2020 do 12.00 hod. na adresu: gazova(5)$nzobor.sk.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

1
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Janiela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 21. septembra 2020 10:50
Komu: 'romanaczboc@gmail.com'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenový ponúk - Opláštenie príbytku mnícha - štíty.doc;

eremitka_NR_projekt_A-06a_pohlady tahokov.pdf

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 podľa § 117 o doručenie cenovej ponuky na možné vykonanie 
opláštenia 2 ks štítov -  príbytok mních v areáli ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie sú uvedené vo 
Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Cenové ponuky je potrebné doručiť najneskôr do
25.9.2020 do 12.00 hod. na adresu: gazova(5>snzobor.sk.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

1
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Špeáali^pvaná nemocnica sp. S porada Zobor, n .o. 
Nemocnica podporujúca fáranie

y  a . d . Hó* _  Vjucbopá vjikladňa  ̂ ^
Prornotíng
Hospitals

Cenový prieskum  
Zákazka s nízkou hodnotou

„Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 -  
OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE -  2 ks ŠTÍTY“

Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk + Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk
odoslané elektronicky

Kontaktné údaje oslovených  
uchádzačov/záujemcov

Adresa odoslania V ýzvy na 
predkladanie ponúk

Dátum odoslania /M eno a 
podpis odosielajúcej osoby

MB EURO-MONT s.r.o. 
Hollého 1854/9 
927 05 Šaľa

predĺženie lehoty na PP
elektronicky
mbmont@mbmont.sk

23.9.2020 D. Gažová

Templar Metal, s.r.o. 
Pod Zlatým brehom 11 
949 01 Nitra

elektronicky

templarmetaldeckers@gmail.com

t/
CP sa nezúčastní

Zboč -  Roman Áč 
951 08 Golianovo

predĺženie lehoty na PP 
elektronicky
romanaczboc@gmail.com 23.9.2020 D. Gažová

BENFI,s.r.o.
951 04 Malý Lapáš 74

Zaslanie Výzvy na predkladanie 
ponúk

elektronicky
info@benfi.sk

V

23.9.2020 D. Gažová

Kiáštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616
sekretariat@sn%obor.sk, www.sn20bor.sk. IČO: 37971832

mailto:mbmont@mbmont.sk
mailto:templarmetaldeckers@gmail.com
mailto:romanaczboc@gmail.com
mailto:info@benfi.sk
http://www.sn20bor.sk


Daniela Gažová

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
streda, 23. septembra 2020 9:35 
'info@benfi.sk'
Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Umelecké práce-opláštenie štítov.doc; eremitka_NR_projekt_A-06a_pohlady 
tahokov.pdf

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 podľa § 117 o doručenie cenovej ponuky na možné vykonanie 
opláštenia 2 ks štítov -  príbytok mních v areáli ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie sú uvedené vo 
Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Cenové ponuky je potrebné doručiť najneskôr do
29.9.2020 do 12.00 hod. na adresu: Razova@snzobor.sk.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

1

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


Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: streda, 23. septembra 2020 9:46
Komu: 'mbmont@mbmont.sk'
Predmet: Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk - ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, dovoľujeme si vám oznámiť, že verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie 
cenových ponúk na možné vykonanie opláštenia 2 ks štítov (príbytok mnícha, etapa č. 3) v areáli ŠN sv. Svorada 
Zobor, n. o. Nitra do 29.9.2020 do 12.00 hod. CP je potrebné doručiť elektronicky na adresu: gazova(5)snzobor.sk. 
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

1
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: streda, 23. septembra 2020 9:49
Komu: 'romanaczboc@gmail.com'
Predmet: Predĺženie lehoty na predkladanie cenový ponúk - ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, dovoľujeme si vám oznámiť, že verejný obstarávate!'predlžuje lehotu na predkladanie 
cenových ponúk na možné vykonanie opláštenia 2 ks štítov (príbytok mnícha, etapa č. 3) v areáli ŠN sv. Svorada 
Zobor, n. o. Nitra do 29.9.2020 do 12.00 hod. CP je potrebné doručiť elektronicky na adresu: gazova@snzobor.sk. 
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

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

ŕ Vjucbová základňa & Ä
Slovenskej zdravotníckej univerzity

Health

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

„Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 -  opláštenie konštrukcie 
2 ks štíty v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o.“

Predpokladanú hodnotu zákazky opláštenia konštrukcie príbytku mnícha -  2 ks štíty, stanovil verejný 
obstarávateľ na:

9 000,00 € s DPH €,

(slovom: deväťtisíc eur, 0/00 centov s DPH).

Verejný obstarávateľ stanovil PHZ na základe finančných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté 
formou dotácie z mesta Nitra vo výške 15.000,- €.

Uvedené finančné prostriedky budú použité na: na opláštenie konštrukcie príbytku mnícha

4. stena opláštenia vo výške 6 000,- € (bolo predmetom CP v roku 2019)
a

2 ks štítov príbytku mnícha vo výške 9 000,- €.

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.

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA 
ekonomicko-prevádzkový námestník

V Nitre: 21.9.2020

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

http://www.snzobor.sk


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 ponúk 

zodpovedá za procesné úkony v predmetnom cenovom prieskume 
zodpovedá za vypracovanie návrhu Zmluvy alebo Objednávky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 
OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE - 2 ks ŠTÍTOV"

§om/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k]__
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
t i  f  k k

Podpis zainteres. 
osoby:

/  /



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

Meno: Zdenko
Priezvisko: (titul) Svoboda, Mgr., 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 opis predmetu zákazky 
zodpovedá za stanovenie PHZ

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Ochranná konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha, etapa č. 3 
OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE - 2 ks ŠTÍTOV"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
H  q  tbtO

Podpis zainteres. 
osoby:



Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: streda, 30. septembra 2020 10:53
Komu: 'Obchod - MBeuromonť
Predmet: Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 o 
verejnom obstarávaní § 117 na vykonanie Opláštenia 2 ks štítov -  príbytok mnícha v areáli ŠN sv. Svorada Zobor, n. 
o., ste so svojou cenovou ponukou neboli úspešný. Úspešnou sa stala spoločnosť ZBOČ -  Roman Áč, Golianovo 471, 
ktorá predložila najnižšiu cenu.
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


Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: streda, 30. septembra 2020 10:55
Komu: 'info@benfi.sk'
Predmet: Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 o 
verejnom obstarávaní § 117 na vykonanie Opláštenia 2 ks štítov -  príbytok mnícha v areáli ŠN sv. Svorada Zobor, n. 
o., ste so svojou cenovou ponukou neboli úspešný. Úspešnou sa stala spoločnosť ZBOČ -  Roman Áč, Golianovo 471, 
ktorá predložila najnižšiu cenu.
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:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
streda, 30. septembra 2020 10:57 
'romanaczboc@gmail.com'
Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 o 
verejnom obstarávaní § 117 na vykonanie Opláštenia 2 ks štítov -  príbytok mnícha v areáli ŠN sv. Svorada Zobor, n. 
o., ste so svojou cenovou ponukou boli úspešný. Na základe vašej úspešnosti vám bude zaslaná objednávka na 
vykonanie prác v zmysle cenovej ponuky.

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