
Špecializovaná nemocnica ID: F 024, Verzia: 1
sv. Svorada Zobor, n. o. Záznam o vykonaní prieskumu cien Účinnosť od 1.11.2018
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Dôvod prieskumu V p ra co va n ie  projektovej dokum entácie  pre zateplenie  
liečebného pavilónu "B "

Predmet a klasifikácia 
produkcie V p raco van ie  projektovej dokum entácie  pre zateplenie  

liečebného pavilónu "B "

Požadované parametre

Spôsob prieskumu cenový prieskum
Dátum 17.8.2020

1 AKP DEVELOP s.r.o..Partizánska 81, 949 11 Nitra 6 500,00
2 SLK PROJEKT s.r.o.,R.Hanáka 16, 949 01 Nitra 5 900,00

Názov, sídlo 
dodávateľa

3 IPROS spol.s.r.o., Kasalova 22, 949 01 Nira CP nedodali
4 Ing.arch.R.Kočajda, Hanácka 15, NR-Janíkovce CP nedodali
5 Ing.arch. Jana Spaňová, 952 01 Tajná 65 CP nedodali
6 Ing. Michal Wachal, Jurkovičova 23, 949 11 Nitra CP nedodali

Rozhodnutie
Nakoľko úspešný uchádzač odmietol podpísať návrh zmluvy, verejný 
obstarávate!’ oslovil uchádzača, ktorý sa umiestnil druhý v poradí a bol ochotný 
zmluvu podpísať.

AKP DEVELOP s.r.o.
Vybraný dodávateľ Partizánska 81

949 11 Nitra

Obstarávacia cena 6 500,- é bez DPH
Platnosť ceny do

Prieskum vykonal
Ing. Pavol Blahovský 
samostatný referent

podpis Dátum
17.8.2020

Schválil
Mgr.Zdenko Svoboda.MBA 

námestník 
ekonomicko-prevádzkový

podpis Dátum
17.8.2020

Schválil
MUDr.Plamen Kabaivanov 

riaditeľ
podpis Dátum

17.8.2020



cXa
\'z

ov
a^

-
0cn'M *K j,

^  4 " í-.

a
<£ A. D. 

1948

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor\ n.o. 
Nemocnica podporujúca zdravie

Výucbová základňa Hospfuiľ
Slovenskej zdravotníckej univerzity

Heal th

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: 037/6941284, 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:

„ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu „B" 
v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o."

SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV KÓD): 71242000 - 6

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 projektovej dokumentácie verejným obstarávateľom, cca do 30 dní od doručenia FA.

LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK:
Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na adresu: blahovsky@snzobor.sk do 14.8.2020. 

KRITÉRIUM HODNOTENIA : Najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH.

DODACIA LEHOTA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE: Po dohode verejného obstarávateľa s úspešným 
uchádzačom.

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%obor. s k, www.snzobor.sk. IČO: 37971832
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POUŽITIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE: nie

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:
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude verejný obstarávateľ hradiť z vlastných finančných
prostriedkov.

BLIŽŠIE ŠPECIFIKÁCIE:
pri obhliadke liečebného pavilónu „B"

OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE:

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky je nutná a je potrebné šiju dohodnúť telefonicky
s Ing. Blahovským -  0915 754 851, v termíne od 30.7.2020 do 5.8.2020.

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

FORMA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY:

Verejný obstarávateľ určil predkladanie ponúk a požadovaných dokladov elektronicky (e-mailom).
Ponuky s dokladmi budú doručené elektronicky na adresu: blahovsky@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 -  neoverená kópia

2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, tú to  skutočnosť si overí 

verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že 
uchádzač je vedený v tom to  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).

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.1

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 

doklad o odbornej spôsobilosti -  autorizačné osvedčenie podľa § 19 zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov

- 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 na blahovskv(5)snzobor.sk. 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 v zmysle Obchodného 
zákonníka.

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

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

Schválil: Mgr. Zd )boda, M B A
ekonomicko-prevadzkový námestník

V Nitre: 27.7.2020
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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 „ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
zateplenie liečebného pavilónu „B" v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o", ktoré sú 
určené v o Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

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

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

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

s t r .4



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

Health 
Promcting

“OjT" A. D. ~_° 'r r  Hospitals

Slovenskej zdravotnícky univerzity

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu „B“
v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.“

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená odhadom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov podľa § 6.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená odhadom maximálne na:

6 500,00 € bez DPH €,

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

ktorú je  verejný obstarávateľ schopný uhradiť za predmet zákazky.

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.

f

Schválil:

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA 
ekonomicko-prevádzkový námestník

V Nitre: 27.7.2020

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

http://www.snstobor.sk
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Špecializovaná nemocnica sv. Svornda Zabor; n. o. 
Nemocnica podporujúca zdravie 

í  [ýuchová základňa
A. D. °  . » . . .  Heal t h

Slovenskej zdravotníckej univerzity Hospľuíl8

Cenový prieskum 
Zákazka s nízkou hodnotou

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu B“

Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk 
odoslané elektronicky

Kontaktné údaje oslovených 
uchádzačov/záuj emcov

Adresa odoslania Výzvy na 
predkladanie ponúk

Dátum odoslania /M eno a 
podpis odosielajúcej osoby

AKP DEVELOP s.r.o. 
Partizánska 81 
949 11 Nitra

slavokois@gmail.com 27.7.2020 D. Gažová

SLK PROJEKT s.r.o. 
Rastislava Hanáka 16 
949 01 Nitra

miklestanislav@yahoo.co.uk 27.7.2020 D. Gažová
/L

IPROS spol. s.r.o. 
Kasalova 22 
949 01 Nitra bali@ipros.sk

27.7.2020
y

D. Gažová

Ing. arch. R. Kočajda 
Hanácka 15 
Nitra - Janíkovce atelier@kocajda.sk

27.7.2020
V '

D. Gažová

Ing. arch. Jana Špaňová 
952 01 tajná 65 spanova@profiarchitekti.sk

27.7.2020 D. Gažová?
Ing. Michal Wachal 
Jurkovičova 23 
949 11 Nitra wachal.michal@gmial.com 29.7.2020 D. Gažová

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekrelarial@sn~obor.sk, www.snzobor.sk. IČO: 37971832
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mailto:miklestanislav@yahoo.co.uk
mailto:bali@ipros.sk
mailto:atelier@kocajda.sk
mailto:spanova@profiarchitekti.sk
mailto:wachal.michal@gmial.com
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 27. júla 2020 11:39
Komu: 'slavokois@gmail.com'
Predmet: Žiadosť o vykonanie obhliadky a doručenie CP pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - projketová dokumentácia zateplenia pav. B.doc

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. § 117 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov o vykonanie obhliadky a následné 
vypracovanie cenovej ponuky na možné vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet zákazky: „ Vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu „B" v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, 
n.o." Bližšie špecifikácie, term íny obhliadky a lehota na predkladanie cenových ponúk sú uvedené vo Výzve na 
predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. V prípade nejasností kontaktujte prosím: Ing. Blahovský, 0915 
754 851, alebo 037/6941284, prípadne blahovskv@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: pondelok, 27. júla 2020 11:40
Komu: 'bali@ipros.sk'
Predmet: Žiadosť o obhliadku a doručenie CP pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - projketová dokumentácia zateplenia pav. B.doc

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. § 117 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov o vykonanie obhliadky a následné 
vypracovanie cenovej ponuky na možné vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet zákazky: „ Vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu „B" v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, 
n.o." Bližšie špecifikácie, term íny obhliadky a lehota na predkladanie cenových ponúk sú uvedená vo Výzve na 
predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. V prípade nejasností kontaktujte prosím: Ing. Blahovský, 0915 
754 851, alebo 037/6941284, prípadne blahovskv@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: pondelok, 27. júla 2020 11:40
Komu: 'atelier@kocajda.sk'
Predmet: Žiadosť o obhliadku a CP pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - projketová dokumentácia zateplenia pav. B.doc

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. § 117 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov o vykonanie obhliadky a následné 
vypracovanie cenovej ponuky na možné vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet zákazky: „ Vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu „B" v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, 
n.o." Bližšie špecifikácie, term íny obhliadky a lehota na predkladanie cenových ponúk sú uvedené vo Výzve na 
predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. V prípade nejasností kontaktujte prosím: Ing. Blahovský, 0915 
754 851, alebo 037/6941284, prípadne blahovsky@snzobor.sk.
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:
Prílohy:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
pondelok, 27. júla 2020 11:40 
'spanova@profiarchitekti.sk'
Žiadosť o obhliadku a následne CP pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Výzva na predkladanie ponúk - projketová dokumentácia zateplenia pav. B.doc

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. § 117 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov o vykonanie obhliadky a následné 
vypracovanie cenovej ponuky na možné vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet zákazky: „ Vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu „B" v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, 
n.o." Bližšie špecifikácie, term íny obhliadky a lehota na predkladanie cenových ponúk sú uvedené vo Výzve na 
predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. V prípade nejasností kontaktujte prosím: Ing. Blahovský, 0915 
754 851, alebo 037/6941284, prípadne blahovskv@snzobor.sk.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

mailto:gazova@snzobor.sk
mailto:blahovskv@snzobor.sk


Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 27. júla 2020 11:41
Komu: 'miklestanislav@yahoo.co.uk'
Predmet: Žiadosť o vykonanie obhliadky a doručenie CP pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - projketová dokumentácia zateplenia pav. B.doc

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. § 117 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov o vykonanie obhliadky a následné 
vypracovanie cenovej ponuky na možné vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet zákazky: „ Vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu „B" v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, 
n.o." Bližšie špecifikácie, term íny obhliadky a lehota na predkladanie cenových ponúk sú uvedené vo Výzve na 
predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. V prípade nejasností kontaktujte prosím: Ing. Blahovský, 0915 
754 851, alebo 037/6941284, prípadne blaho’vsky(5)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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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: streda, 29. júla 2020 8:17
Komu: 'wachal.michal@gmail.com'
Predmet: Žiadosť o obhliadku a následné doručenie CP pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - projketová dokumentácia zateplenia pav. B.doc

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme osloviť a požiadať v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. § 117 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov o vykonanie obhliadky a následné 
vypracovanie cenovej ponuky na možné vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet zákazky: „ Vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu „B" v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, 
n.o." Bližšie špecifikácie, term íny obhliadky a lehota na predkladanie cenových ponúk sú uvedené vo Výzve na 
predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. V prípade nejasností kontaktujte prosím: Ing. Blahovský, 0915 
754 851, alebo 037/6941284, prípadne blahovsky@snzobor.sk.
S pozdravom
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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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 titu lu  funkcie referenta energetiky, zadravotníckych 
a technických zariadení v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za opis predmetu zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného 
pavilónu B"
s^äí/n ie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:

Podpis zainteres. 
osoby:

w



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

Meno: Daniela
Priezvisko: (titu l) Gažová
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titu lu  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:

"Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného 
pavilónu B"
som/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:

Podpis zainteres. 
osoby:



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 titu lu  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:

"Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného 
pavilónu B"
soxfŕ/n\e som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:

Podpis zainteres. 
osoby:



JC>tárína Griesbachová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
17. augusta 2020 12:39 
sekretariat@snzobor.sk 
FW: Cenová ponuka
obchodný register 1 - 0002.pdf; Cestne vyhlasenie.pdf; obchodný register 1 -
0001.pdf; cenová ponuka.pdf; obchodný register 1 - 0003.pdf; autorizačne 
osvečenie 1.pdf; Výpis z obchodného registra SR.pdf; Vyhlásenie uchadzaca.pdf

Dôležitosť: Vysoká

From: Ing. Pavol Blahovsky <blahovsky@snzobor.sk> 
Sent: Monday, August 17, 2020 12:21 PM 
To: gazova@snzobor.sk 
Subject: FW: Cenová ponuka

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

1 1 -C8- 2320
Číslo záznamu

Prílohy

Číslo

Vybavuje

Ďakujem

S pozdravom

Ing. Pavol B lahovský

Samostatný referent energetických, 
zdravotníckych a technických zariadení 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada 
Zobor. n.o.
Kláštorská 134, Nitra 949 88 
e-mail: b lahovsky@ snzobor.sk 
tel: 037/6941284, mob.0915 754851

From: Slavomír Koiš <slavokois@gmail.com>
Sent: Friday, August 14, 2020 9:00 AM
To: blahovsky@snzobor.sk 
Subject: Cenová ponuka

D obrý deň preposielam  cenovú ponuku na zakázku: „ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie 
liečebného pavilónu „B" v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o."

s pozdravom Koiš

[Strana # ]
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/I. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Koiš 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súp isné číslo):

Názov obce:
PSČ:
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 11.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému 
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Koiš 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce:
PSČ:
Štát: Slovenská republika

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

IX. Výška základného imania

6 638,783776 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 638,783776 EUR
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Čestné vyh lásen ie ,

že uchádzač nem á u ložený zákaz účasti vo ve re jn o m  o bs ta rávan í p o tv rd e n ý

konečným  ro zh o d n u tím  S lovenskej re p ub like  a lebo v š tá te  sídla, m iesta 

podn ikan ia  a lebo o bvyk lého  po by tu

V e re jn ý  obstarávate!':  Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.,

Kláštorská 134, 949 88 Nitra

Názov zákazky: „ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu „B " 
v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o."

Obchodné meno alebo názov spoločnosti *) SLK PROJEKT s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania *) Ul. Rudolfa Hanáka 16, 949 01 Nitra 

IČO*)43 907 636

*) relevantné údaje vyplniť

Čestne vyhlasujem, že firma SLK PROJEKT s.r.o. (uviesť obchodné meno spoločnosti) nemá uložený 
zákaz účastí vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím Slovenskej republike alebo 

v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V N it re  dňa 14 .8 .2020

Podpis 
Ing. Slavomír Koiš - konateľ



S L O V E N S K A  K O M O R A  S T A V E B N Ý C H  I N Ž I N I E R O V

AUTORIZACNE OSVEDČENIE

rodne číslo zložil dňa 20.1(1.2003 sľub podlá § 23 zákona č. 138/1992 Zb
v znení zákona č. 236/21KK) Z. z. a je zapísaný v /ozname autorizovaných stavebných inžinierov

pod číslom

Autorizovaný stavebný inžinier
pixl registračným číslom 4267*A* I v kategórii Pozem né stavby

s rozsahom oprávnenia

a je oprávnený vykonával odborne činnosti vo výstavbe podía zákona SNR č. 138/1992 Zb.
O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.

27.111.2003 
Dátum vvdania

Prof. Ing. Dušan íVlajtlúch, PhD 
Predseda SKSI



Zoznam výpisov č.:

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sro 
Vložka číslo: 21377/N

I. Obchodné meno

SLK PROJEKT s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Rudolfa Hanáka 1831/16 
Názov obce: Nitra 
PSČ: 949 01
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 43 907 636

IV. Deň zápisu: 11.01.2008

V. Právna form a: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (č innosti)

1. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb 
a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, 
drobných stavieb a ich zmien
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu 
voľných živností
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu 
voľných živností
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
6. počítačové vizualizácie a grafický dizajn
7. inžinierska činnosť v stavebníctve
8. autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby
9. autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia líniové 
vedenie a rozvody
10. autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie 
stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia
11. špecialista požiarnej ochrany
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Výpis z  obchodného registra SR

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

OBCHODNÝ R EG ISTER
NA INTERNETE

EH®,SlovenskyFiff | rŠfc^English

Microsoft
^ D I T E C

m

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

právne úkony !

Oddiel: Sro Vložka číslo: 21377/N

Obchodné meno: 

Sídlo:

IČO:

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti:

S L K  P R O JE K T  s.r.o.

Rudolfa Hanáka 1831/16 
Nitra 949 01

43 907 636

11.01.2008

Spoločnosť s ručením obmedzeným

výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na 
individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb 
zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha 
nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a 
ich zmien

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných  
živností

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

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v 
rozsahu voľnej živnosti

počítačové vizualizácie a grafický dizajn 

inžinierska činnosť v stavebníctve

autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné 
stavby

autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinierske 
stavby s rozsahom oprávnenia líniové vedenie a

(od: 11.01.2008)

(od: 14.10.2014)

(od: 11.01.2008 do:
13.10.2014)

(od: 11.01.2008) 

(od: 11.01.2008) 

(od: 11.01.2008) 

(od: 11.01.2008)

(od: 11.01.2008) 

(od: 11.01.2008)

(od: 11.01.2008)

(od: 11.01.2008)

(od: 11.01.2008) 

(od: 11.01.2008) 

(od: 11.01.2008)
i

(od: 11.01.2008)

www.orsr.sk/vypis.asp?ID=115519&SID=9&P=1 1/3
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14. 8. 2020 Výpis z obchodného registra SR

Spoločníci:

rozvody

autorizovaný stavebný inžinier pre technické, 
technologické a energetické vybavenie stavieb s 
rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia

špecialista požiarnej ochrany

Ing. Slavom ír Koiš 
Rudolfa Hanáka 1831/16 
Nitra 949 01

Ľubom ír Koiš

(od: 11.01.2008)

(od: 14.10.2014) 

(od: 11.01.2008)

(od: 11.01.2008 do: 
13.10.2014)

Výška vkladu
každého
spoločníka:

Štatutárny orgán:

Konanie menom  
spoločnosti:

Základné imanie:

Ing. Slavomír Koiš
Vklad: 6 638,783776 EUR Splatené: 6 638,783776 EUR

Ing. S lavom ír Koiš
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk 

Ľubom ír Ko iš
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk 

Ing. S lavom ír Koiš
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR 

Ľubom ír Koiš
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR 

konatelia

Ing. Slavomír Koiš 
Rudolfa Hanáka 1831/16 
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 11.01.2008

Ľubom ír Koiš

Dátum aktualizácie 
údajov:
Dátum výpisu:

Vznik funkc ie : 11.01.2008 

Ľubom ír Ko iš

V zn ik funkc ie : 11.01.2008 Skončen ie  funkc ie : 
06.10.2014

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

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

200 000 Sk Rozsah sp la ten ia : 200 000 Sk

12.08.2020

14.08.2020

(od: 14.10.2014)

(od: 11.01.2008 do:
28.01.2009)

(od: 11.01.2008 do:
28.01.2009)

(od: 29.01.2009 do:
13.10.2014)

(od: 29.01.2009 do:
13.10.2014)

(od: 11.01.2008) 

(od: 11.01.2008)

(od: 11.01.2008 do:
13.10.2014)

(od: 14.10.2014 do: 
13.10.2014)

(od: 11.01.2008)

(od: 29.01.2009)

(od: 11.01.2008 do:
28.01.2009)

O  o b c h o d n o m  r e g is t r i  S R  | N á v o d  n a  p o u ž í v a n i e  O R I  | N a š a  a d r e s a  EE3 
V y h ľ a d á v a n i e  p o d ľ a  : o b c h o d n é h o  m e n a  | i d e n t i f i k a č n é h o  č ís la

www.orsr.sk/vypis.asp?ID=115519&SID=9&P=1

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=115519&SID=9&P=1


Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 
Kláštorská 134, 949 88 Nitra
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Blahovský, referent energetiky, 
zdravotníckych a technických zariadení 
E-mail: blahovsky@snzobor.sk

Dňa 14.8.2020

Vec: CENOVÁ PONUKA

Na základe Vašej požiadavky zasielam cenovú ponuku k zákazke „ Vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu „B " v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, 
n.o."

Predmetom zákazky je  spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu ako realizačný projekt: 
O bsah p ro jek to v e j d o k u m en tác ie :

Časť 1 PD
A. S tavebná  časť -  A rch itek tú ra  (Z a tep len ie  fasády, s tre c h y (n o v á  k o n š tru k c ia  a k ry tin a ), 

rek o n š tru k c ia  b a lkónov  a záb rad lia . Z a tep len ie  su te ré n u , v ým ena  okien  a d v erí + 
v y sp ráv k y  stien , fa re b n é  rie šen ie , d e m o n tá ž  a sp e tn á  m o n táž  k lim atizačných  
jk ed n o tiek , o v e ren ie  jes tv u jú ceh o  s tav u  fasády)

B. S tatický  p o su d o k
C. B leskozvod
D. P ož iarna  o ch ran a
E. E nergetické  p o sú d e n ie
F. Výkaz v ý m er
G. R ozpočet
H. V yjadrenia  k p ro jek to v e j d o k u m en tá c ie  ( KPU N itra, Ž ivotné p ro s tred ie , Ú tvar h lavného  

a rc h ite k ta  m esta  N itra, HaZZ)
Časť 2 PD

A. Vyregulovanie po zateplení

Cena predm etu zm luvy 
v EUR v rozsahu ods.:

Cena DPH C ena spolu

Časť 1 PD 4700 940 5640

Časť 2 PD 1200 240 1440

Spolu 5900 1180 7080

mailto:blahovsky@snzobor.sk


Projektovanie a realizácia stavieb

Slovom:

P R O J E K T  s . r . o .
K o n a t e ľ :  I n g .  S l a v o m í r  K o i š

Ul Rudolfa Hanáka 16. Nitra, Mobil: 0905 745 099. E-mail: slavokois@qmail.com

Sedem tisícosem desiat EUR s DPH

V cene nie sú zahrnuté prípojky a požadujem  dodať PD jestvujúceho stavu.

S pozdravom

Ins. Slavomír Koiš,

Vybavuje: Ing. Koiš
Kontakt: Ing. Slavomír Koiš, tel.: 0905 745 099

o  i i /  n n n

Výpis Ofi Nitra Oddiel Sro vlož. í  21377/N

mailto:slavokois@qmail.com


VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) SLK Projekt s.r.o., Rudolfa Hanáka 16, Nitra 
konateľ: Ing. Slavomír Koiš týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
zateplenie liečebného pavilónu „B " v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o", ktoré sú 
určené v o Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

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

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



c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je  
považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viest 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 Nitre dňa 14.8.2020
Podpis -  konateľ lng. Slavomír Koiš



itSS DEVELOP
a r c h i t e k t o n i c k ý  a t e l i é r

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

1 7 - t

Číslo záznamu

Prílohy

Číslo spi^ij

Vybavuje

CENOVÁ PONUKA
„ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu „B" 

v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o."

AKP DEVELOP s.r.o., Partizánska 442/81, 949 11 Nitra,
IČO : 47852 879, DIČ : 2024118712, ICDPH:SK2024118712 

S  : 0903 741 509, e-mail: mikle@projektant-architekt-nitra.sk 
http : www.projektant-architekt-nitra.sk 

Bankové spojenie : Fio banka, č.účtu : 2000629166/8330

mailto:mikle@projektant-architekt-nitra.sk
http://www.projektant-architekt-nitra.sk


CENOVÁ PONUKA
NA VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE ZATEPLENIE LIEČEBNÉHO 

PAVILÓNU „B“ V ŠPECIALZOVANEJ NEMOCNICI SV, SVORADA ZOBOR, n.o,(V STUPNI PRE
STAVEBNÉ POVOLENIE):

ZHOTOVITEĽ:
AKP DEVELOP s.r.o.
Partizánska 442/81 
949 11 Nitra
Zapísaná v obchodnom registri OS Nitra oddiel: Sro, vložka 37616/N
IČO: 47 852 879
DIČ: 2024118712
IČ DPH:SK2024118712
Bankové spojenie:
Fio banka, a.s.
Číslo účtu (EUR):2000629166/8330 
IBAN: SK2783300000002000629166 
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 
Zastúpená: Ing. Stanislav Mikle 
Tel.č. 0903 741 509 
e-mail: miklestanislav@yahoo.co.uk

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Názov: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra
IČO: 37971832
Telefón: 037/6941284, 0915 754 851
Fax: 037/6510616
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Blahovský, referent energetiky, zdravotníckych
a technických zariadení
E-mail: blahovsky@snzobor.sk

TERMÍN PLNENIA PREDMETU:
Termín začatia zhotovovania diela: Deň podpisu zmluvy o dielo.
Termín ukončenia a odovzdania diela: 60. deň odo dňa podpisu zmluvy o dielo 
Zhotoviteľ sa pri plnení diela zaväzuje dodržiavať vecnú a obsahovú stránku podľa 
stavebného zákona č.50/1976 a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa 
uvedených v prílohe zmluvy o dielo.

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Cenu za zhotovenie diela zaplatí obstarávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí 
obstarávateľovi po odovzdaní predmetu zmluvy.
Faktúry budú splatné do 14 dní od dátumu ich odovzdania obstarávateľovi.

POŽIADAVKY NA SPOLUPÔSOBENIE OBSTARÁVATEĽA:
Obstarávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytne veci 
určené na vykonanie diela (pôvodná projektová dokumentácia, pasport stavby)

mailto:miklestanislav@yahoo.co.uk
mailto:blahovsky@snzobor.sk


a potrebné podkladové písomnosti a oznámi svoje požiadavky ovplyvňujúce obsah 
a formu diela. Túto súčinnosť poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní od 
jej vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať 
o spolupôsobenie, ktoré nemôže obstarávateľ zaobstarať vlastnými silami.

CENA DIELA:
• Cena spolu (v rozsahu PD podľa prílohy č.1): 6500€
• DPH 20%:_________________________________ 1300€
• Celková cena spolu s DPH

za projektovú dokumentáciu (PD) 7800- EUR
Slovom:......................................- sedemtisícosemsto-EUR

PRÍLOHY: Príloha č.1 -  rozsah prác
Príloha č.2 -  referencie -  lng. Mikle S.
Prílohe č.3 -  kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
Príloha č.4 -  Výpis z ORSR
Príloha č.5 - Poistný certifikát spoločnosti AKP DEVELOP s.r.o. 
Príloha č.6 -  Čestné vyhlásenie 
Príloha č.7 - Vyhlásenie uchádzača

V Nitre dňa 14.08.2020 Mg. Stanislav Mikle
/K o n a te ľ spoločnosti



Príloha č.1

Rozsah stavebných úprav: - zateplenie obvodového plášťa
- rekonštrukcia balkónov: nášľapné vrstvy, zábradlia, deliace stienky
- zateplenie strešného plášťa, výmena plechovej krytiny
- klampiarske prvky
- bleskozvod

Rozsah projektovej dokumentácie:
1. Dokumentácia vypracovaná v súlade so stavebným zákonom a vykonávacou vyhláškou č. 532/2002 Z, z.: 

la )  Technická správa
lb )  A rchitektonicko-stavebné riešenie : stavebné výkresy úpravy-pôdorysy, rezy, pohľady, vrátane riešenia 

zásadných detailov, výpisy 
1c) Statický posudok

- posúdenie stavebných úprav z hľadiska mechanickej odolnosti a s tab ility  stavby vypracované 
statikom  stavieb,

- kotvenie rozperným i kotvam i doložiť výpočtom  zaťaženia od vetra,
- kladačský plán kotvenia zatepľovacieho systému bude pro jektantom  vypracovaný dodatočne, na 

základe výsledku merania únosnosti kotiev, ktoré vykoná zhotoviteľ.
ld )T e p e ln o  - technické posúdenie obvodového muriva pri riešení dodatočného zateplenia stavby, STN 

730540 v rozsahu:
- výpočet súčiniteľa prechodu tepla stav. konštrukcií,
- krité rium  vým eny vzduchu,
- hygienické krité rium  -  min. tep lo ta  vnú to rného povrchu,
- energetické krité rium  -  max. merná potreba tep la  na vykurovanie,
- bilancia množstva skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v navrhnutých konštrukciách,
- výpočet potreby tepla na vykurovanie pred zateplením  a po zateplení v kW h/m 2/ro k ,

le )  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (pravidlá na vykonávanie práce na stavenisku) v zmysle 
nariadenia vlády SR č.396 z 24. mája 2006. 

l f )  Návrh farebného riešenia fasády, 
lg )  Protipožiarne technické riešenie, 
lh )  Elektroinštalácia (nový bleskozvod)
l i )  Projektová dokum entácia hydraulického vyregulovania ÚK v objekte 
l j )  Starostlivosť o životné prostredie.
lk )  Energetická hospodárnosť budovy -  p ro jektové energetické hodnotenie podľa zákona 555/2005, 

novelizácia 300/2012 
II)  Projekt organizácie výstavby

2. Vyjadrenie re ferátu urbanizmu a arch itektúry MsÚ v N itre k farebném u riešeniu fasády a vzhľadu 
balkónov

3. Vyjadrenie Hasičského a záchranného zboru v N itre.
4. Vyjadrenie OÚ k odpadovém u hospodárstvu a výskytu chránených živočíchov.
5. Vyjadrenie KPU Nitra
6. Výkaz v členení podľa horeuvedeného rozsahu prác.
7. Rozpočet (2 vyhotovenia).

Poznámky:
- PD v tlačenej fo rm e 6 sád

4



výkresová časť bude dodaná aj v e lektronickej fo rm e, fo rm á t *p d f 
výkaz vým er bude dodaný aj v e lektron icke j form e, fo rm á t *xls
v PD bude zohľadnené STN 732901 -  Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov 
(ETICS)



Príloha č. 2 -  Referencie podobných projektov

PRO JEKTY OBNOV BYTOVYCH DOMOV
1. MIKLE, S.

2. MIKLE, S.

3. MIKLE, S.

4. MIKLE, S.

5. MIKLE, S. :

6. MIKLE, S.

7. MIKLE, S.

8. MIKLE, S.

9. MIKLE, S. :

10. MIKLE, S.

11. MIKLE, S.

12. MIKLE, S.

13. MIKLE, S.

14. MIKLE, S.

Projekt obnovy bytového domu v Nitre, Partizánska 81
- zateplenie fasády - ETICS
- zateplenie strešného plášťa
- obnova balkónov
- 2010 - realizácia
Projekt obnovy bytového domu v Handlovej, Moravnianska 
cesta 27
- zateplenie fasády - ETICS
- zateplenie strešného plášťa
- obnova balkónov -  Projekt pre stavebné povolenie,
- 2012 - realizácia
Projekt obnovy bytového domu v Nitre, Nábrežie Mládeže 49-83
- zateplenie fasády - ETICS
- zateplenie strešného plášťa
- obnova balkónov -  Projekt pre stavebné povolenie,
- 2013 -  čiastočná realizácia

Projekt obnovy bytového domu v Turanoch, Ul. Obchodná 804/32
- zateplenie fasády - ETICS
- zateplenie strešného plášťa
- Projekt pre stavebné povolenie, 2012 -  realizácia 
Projekt rekonštrukcie strešného plášťa výrobných hál a 
administratívnych priestorov spoločnosti Hriňovské strojárne a.s. v Hriňovej
- 2013 -  realizačný project
Projekt obnovy bytového domu v Nitre, Ždiarska 8-12
- zateplenie fasády - ETICS
- obnova balkónov -  Projekt pre stavebné povolenie,
- 2013 -  realizácia
Projekt obnovy bytového domu v Nitre, Nedbalova 1-5
- zateplenie fasády - ETICS
- zateplenie strešného plášťa
- obnova logiií -  Projekt pre stavebné povolenie,
-2 0 13 /2 0 1 4 - realizácia
Projekt Obnovy strešného plášťa bytového domu v Nitre, Fabrická 1 -  3, 2013
Projekt pre stavebné povolenie
Projekt obnovy bytového domu Štefanovičová 44
- zateplenie fasády - ETICS -  Projekt pre stavebné povolenie,

- 2 0 1 4 -  realizácia
Projekt obnovy plochej strechy budovy Základnej školy Dobrá voda
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2 0 1 4 -  realizácia 
Projekt obnovy bytového domu Na Hôrke 25-27, Nitra
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2014
Projekt obnovy strešnej konštrukcie bytového domu Bukovčana 15, Bratislava
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2014
Projekt Obnovy strešnej konštrukcie bytového domu Stavbárska 20-24, Nitra
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2015
Projekt Obnovy bytového domu Dunajská 2-6, Nitra



15. MIKLE, S. :

16. MIKLE, S. :

17. MIKLE, S. :

18. MIKLE, S. :

19. MIKLE, S. :

20. MIKLE, S. :

21. . MIKLE, S. :

22. . MIKLE, S. :

23. . MIKLE, S. :

24. . MIKLE, S. :

- zateplenie fasády - ETICS
- zateplenie strešného plášťa
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2015
Projekt Obnovy strešnej konštrukcie bytového domu Jána Fraňa 16, Martin
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2015
Projekt obnovy bytového domu v Nitre, Clementisova 45, Nitra
- zateplenie fasády - ETICS
- obnova logiií
-  Projekt pre stavebné povolenie -  2015
Projekt obnovy bytového domu v Nitre, Biringerova 5, Nitra
- zateplenie fasády - ETICS
- obnova logiií
- zateplenie strešného plášťa
Projekt obnovy strešnej konštrukcie bytového domu v Nitre, Za Humnami 34-38, 
Nitra
- zateplenie strešného plášťa
-  Projekt pre stavebné povolenie -  2015
Projekt Obnovy bytového domu Dunajská 8-14, Nitra
- zateplenie fasády - ETICS
- zateplenie strešného plášťa
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2017
Projekt Obnovy bytového domu Dunajská 16-18, Nitra
- zateplenie fasády - ETICS
- zateplenie strešného plášťa
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2017
Projekt Obnovy bytového domu Svätoplukovo námestie 3, Nitra
- zateplenie fasády -  ETICS
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2018
Projekt Obnovy bytového domu Svätoplukovo námestie 3, Nitra
- zateplenie fasády - ETICS
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2018
Projekt Obnovy bytového domu Murániho 1-3, Nitra
- zateplenie fasády -  ETICS
- obnova loggií, strešného plášťa
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2018
Projekt Obnovy bytového domu Novozámocká 110-112, Nitra
- zateplenie fasády - ETICS
-  Projekt pre stavebné povolenie, - 2018

A ďalšie

2.EXPERTÍZNA VEDECKO - ODBORNÁ ČINNOSŤ STU BA
1. BIELEK, M. .BIELEK, B, MIKLE.S . : Experimentálne overenie dvojitej transparentnej fasády so 

štrbinovým medzipriestorom výškovej budovy stavebnej fakulty STU v Bratislave. 
Aerodynamický a teplotný režim fasády. 2011

7
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narodený/á dňa bol/a dňa 22.06.2017

do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov 
pod reg. číslom 6439,CI1 ako

au torizovaný stavebný inžinier
v kategórii Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

a je oprávnený/á vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podlá Zákona SNR č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Dátum vydania; 22.06.2017

prof. Dipl.-lng. Dr. Vladimír Benko, PhD. 
Predseda SKSI



\v

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 3 zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znen í neskorších predpisov oprávnený:

® na vyhotovovanie projektovej dokum entácie na stavebné povolenie a na  poskytovanie technického a ekonom ického poradenstva 
týkajúceho sa konštrukc ií pozem ných stavieb.

Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. .138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:

a) vypracúva odborné posudky a odhady,

b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním  stavieb podľa projektovej dokum entácie overenej stavebným  úradom  
v územnom  k o n an í alebo v stavebnom  konaní.

5 0 2 3 8



12 . 8 . 2020 Výpis z obchodného registra SR

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

SlovenskyÉÉH | lUsEnglish

Microsoft
wÍ 'D IT E C

m

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

Oddiel: Sro Vložka číslo: 37616/N

Obchodné meno: 

Sídlo:

IČO:

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predm et činnosti;

Spoločníci:

AKP DEVELOP s.r.o.

Partizánska 442/81 
Nitra 949 11

47 852 879 

23.07.2014

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Prípravné práce k realizácii stavby 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

Sprostredkovateľská činnosť v  oblasti obchodu 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

Sprostredkovateľská činnosť v  oblasti výroby

Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním  iných než základných  
služieb spojených s prenájmom

Prenájom hnuteľných veci

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Reklamné a m arketingové služby

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, 
drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť

Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu 
rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak Ich 
zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a 
ich zmien

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná 
činnosť)

výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii - 
inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa §5 ods. 3 zákona 
SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom  
oprávnenia - vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné 
povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva 
týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb a podľa §5 ods. 6 zákona 
SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných Inžinieroch v zneni neskorších predpisov s rozsahom  
oprávnenia - vypracovanie odborných posudkov a odhadov, 
vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním  
stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným  úradom v 
územnom konaní alebo stavebnom  konaní

Ing. Stanislav Mlkle

(od: 23.07.2014) 

(od: 23.07.2014)

(od: 23.07.2014)

(od: 23.07.2014)

(od: 23.07.2014)

(od: 23.07.2014) 

(od; 23,07.2014) 

(od: 23.07.2014) 

(od: 23.07.2014) 

(od: 23.07.2014) 

(od: 23.07.2014) 

(od: 23.07.2014)

(od: 23.07.2014) 

(od; 23.07.2014) 

(od: 23.07.2014) 

(od: 23.07.2014) 

(od: 23.07.2014)

(od; 23.07.2014)

(od: 23.07.2014) 

(od: 12.06.2019)

(od: 23.07.2014)

Výška vkladu každého 
spoločníka:

Ing. Stanislav Mikle
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR

(od: 23.07.2014)

orsr.sk/vypis.asp?ID=311368&SID=9&P=1 1/2



Výpis 2 obchodného registra SR

oltárny orgán:

Konanie menom  
spoločnosti:

Základné imanie:

konateľ

Ing. Stanislav Mikle 

Vznik funkcie: 23.07.2014

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. 

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2020 

Dátum výpisu: 12.08.2020

(od: 23.07.2014) 

(od: 23.07.2014)

(od: 23.07.2014) 

(od: 23.07.2014)

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa E3 
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

orsr.sk/vypis.asp?ID=311368&SID=9&P=1 2/2



Allianz - Slovenská poisťovňa, a, s., www.aliianzsp.sk

POISTNÝ CERTIFIKÁT
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje 
rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou. '

POISTENÝ: POISŤOVATEĽ:
AKP DEVELOP s.r.o. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Partizánska 442/81, 949 11 Nitra - Klokočina, Slovenská ref Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava, 
Slovensko

REGISTRAČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA / IČO:
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862

47852879 (uid: 547852879) DIČ: 2020374862

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu 
uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody 
alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia 
poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a 
osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

DRUH POISTNÉHO KRYTIA: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie

POISTENÁ PROFESIA:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného 

stavebného inžiniera (PO) (obmedzeného počtom zamestnancov ako autorizovaných 

stavebných inžinierov a zamestnancov vykonávajúcich činnosť stavebného dozoru a 

stavbyvedúceho). Počet osôb ASI, SD, SV: 1 

Spolupoistení konatelia a spoločníci:

1) lng. Stanislav Mikle - 6439 (uid: 18449211)

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY: 491 100 641

ZAČIATOK POISTENIA: 01.06.2020
KONIEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTU: 31.03.2021
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ: SR

POISTNÁ SUMA / LIMIT ZODPOVEDNOSTI: j 00000 EUR

Za Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

<
Bratislava 03.06.2020

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obeh. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/0

o.

!3
A llianz®
Slovenská poisťovňa

http://www.aliianzsp.sk
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Príloha č.6

Obchodné meno: AKP DEVELOP s.r.o.

Sídlo/ miesto podnikania: Partizánska 442/81, Nitra 

IČO: 47852879

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti -  podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

V Nitre dňa 14.08.2020

Ig. Stanislav Mikle 

konateľ
/

' meno a priezvisko, funkcia



Príloha č.7

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

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

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
zateplenie liečebného pavilónu „B" v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o", ktoré sú 
určené v o Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

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



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

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 Nitre dňa 14.8.2020
podpis

/
/

str. 2



Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
štvrtok, 20. augusta 2020 8:20 
'miklestanislav@yahoo.co.uk'
Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ste neboli so svojou cenovou ponukou na predmet zákazky: 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu B" úspešný. Úspešnou sa stala 
spoločnosť SLK PROJEKT s.r.o., Rudolfa Hanáka 16, 949 01 Nitra, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku 5 900,00 C 
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

1
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: štvrtok, 20. augusta 2020 8:20
Komu: 'Slavomír Koiš'
Predmet: Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ste boli so svojou cenovou ponukou na predmet zákazky: 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného pavilónu B" úspešný. Na základe vašej 
úspešnosti prosím kontaktujte Ing. Blahovského ( 0915 892 030, 037/6941284 alebo blahovskvtasnzobor.sk) za 
účelom vypracovania Zmluvy na predmetnú zákazku.
S pozdravom
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

1
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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 titu lu  funkcie referenta energetiky, zadravotníckych 
a technických zariadení v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie liečebného 
pavilónu B"
som/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:

Podpis zainteres. 
osoby:


