
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na podávanie 
návrhov na uzavretie koncesnej zmluvy na prevádzku nápojových automatov pre pacientov 

nemocnice a zavedenia kreditného systému v rámci poskytovania teplých nápojov pre 
zamestnancov nemocnice. 

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa: 

 

Názov organizácie:  Nemocnica svätého Michala, a. s. 
Sídlo:   Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 
IČO:   44 570 783 
DIČ:   2022738586 
Zastúpený: MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, predseda predstavenstva, 

generálny riaditeľ  
Telefón:  +421 2 5935 1102 
fax:   +421 2 5935 1245 
e-mail:   andrea.janikova@nsmas.sk 
URL:    www.nsmas.sk 
 
Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi: 

Adresa:  PRO – TENDER s.r.o. 

   Smetanova 9 

   040 01 Košice 

Kontaktná osoba: PhDr. Peter Hložný, MPH 

Telefón:  +421 55 2861 256 

Fax:   +421 55 2861 257 

Mobil:   +421 905 868 882 

e-mail:   protender@protender.sk 

URL:   www.protender.sk 
 

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže: 

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber koncesionára na prevádzkovanie 

nápojových a kusových automatov pre pacientov nemocnice a zavedenia kreditného 

systému v rámci poskytovania teplých nápojov pre zamestnancov nemocnice. 

 

3. Koncesia: 

 

Výsledkom verejnej obchodnej súťaže bude Koncesná zmluva, ktorá vymedzí práva 

a povinnosti vyhlasovateľa, práva a povinnosti koncesionára ako aj ďalšie obchodné, 

organizačné, technické, prevádzkové a iné podmienky na poskytnutie predmetnej 

služby vo verejnom záujme. S uchádzačom, ktorého návrh bude prijatý môže 

vyhlasovateľ rokovať o navrhnutých podmienkach v Koncesnej zmluve až do ich 

obojstrannej vzájomnej dohody, čo bude potvrdené podpísaním Koncesnej zmluvy 

oboma stranami. Ak sa pri rokovaniach s uchádzačom, ktorého návrh bude prijatý 

vyhlasovateľ nedohodne, Koncesná zmluvy nebude podpísaná. 

 

 

mailto:andrea.janikova@nsmas.sk
http://www.nsmas.sk/
mailto:protender@protender.sk
http://www.protender.sk/


4. Podmienky súťaže: 

 

Súťažný návrh musí obsahovať: 

 

a) Identifikačné údaje uchádzača, 

b) Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 

uvedených v ponuke, 

c) návrh na plnenie jednotlivých kritérií, 

d) návrh kreditného systému pre zamestnancov nemocnice, z ktorého musia 

vyplynúť benefity pre zamestnancov resp. zvýšenie komfortu poskytovania 

predmetných služieb, 

e) detailná špecifikácia ponúkaných nápojových automatov (identifikácia nápojov 

v automate, počet predvolieb, názvy predvolieb v automate, platobný systém 

namontovaný v nápojovom automate : mincový aparát s vydávaním preplatku, 

kreditný systém, samostatná predvoľba na pridanie cukru, alebo ubratie cukru 

áno/nie atď.),  

f) doklad o oprávnení podnikať v predmete koncesnej zmluvy, 

g) návrh Koncesnej zmluvy o prevádzkovaní nápojových automatov pre pacientov 

nemocnice a zavedenia kreditného systému v rámci poskytovania teplých nápojov 

pre zamestnancov nemocnice. 

 

5. Miesto poskytnutia služby: 

 

Miestom poskytnutia služby budú priestory vyhlasovateľa, voči ktorým má 

vyhlasovateľ postavenie správcu majetku štátu (Slovenskej republiky), a to konkrétne 

v priestoroch prispôsobených na osadenie a sfunkčnenie nápojových automatov: 

1) Nemocnica svätého Michala, a.s., Cintorínska 16, Bratislava, odd. neurológia 

1. poschodie / čakáreň, 

2) Nemocnica svätého Michala, a.s., cesta na Červený most 1, Bratislava, 

prízemie Anestéziologická ambulancia / čakáreň pri vstupe na ľavo, 

3) Nemocnica svätého Michala, a.s., cesta na Červený most 1, Bratislava, 

prízemie Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie / čakáreň pri vstupe na pravo, 

4) Nemocnica svätého Michala, a.s., cesta na Červený most 1, Bratislava, 

prízemie Interné oddelenie / čakáreň pri vstupe do pavilónu na ľavo, 

5) Nemocnica svätého Michala, a.s., cesta na Červený most 1, Bratislava, 

prízemie Poliklinika / čakáreň pri vstupe do pavilónu na ľavo oproti vstupu do 

RDG oddelenia, 

a kusových automatov: 

6) Nemocnica svätého Michala, a.s., cesta na Červený most 1, Bratislava, 

prízemie Poliklinika / čakáreň pri vstupe do pavilónu na ľavo oproti vstupu do 

RDG oddelenia, 

7) Nemocnica svätého Michala, a.s., cesta na Červený most 1, Bratislava, 

prízemie Interné oddelenie / čakáreň pri vstupe do pavilónu na ľavo. 

 

6.  Doba trvania koncesie: 

 

Doba trvania koncesie: do 4 rokov. 

 



7. Termín obhliadky: 

 

Uchádzač si môže prezrieť priestory vyhlasovateľa po dohode s kontaktnou osobou 

vyhlasovateľa v termíne do 04.01.2013. Kontaktná osoba: Ing. Pavol Stračiak, tel.: 

+421 905 821 998.  

 

8. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov: 

 

Uchádzač je povinný doručiť súťažný návrh v zalepenej obálke s označením: „NsVM 

– koncesia – automaty - neotvárať“. 

 

Uchádzač je povinný doručiť súťažný návrh na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 

1. v termíne najneskôr 08.02.2013. do 10.00 hod. V prípade osobného doručenia je 

určeným miestom na doručenie podateľňa vyhlasovateľa. 

 

Súťažný návrh nemôže uchádzač po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do súťaže 

nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto 

súťažných  podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným 

podmienkam. 

 

Vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou 

v súťaži 

 

9. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov: 

 

1) Koncepcia prevádzky nápojových automatov pre pacientov nemocnice 

a zavedenia kreditného systému v rámci poskytovania teplých nápojov pre 

zamestnancov nemocnice – váhavosť 30 bodov 

 

2) Najnižšia cena za ponúkaný sortiment v nápojových automatoch pre pacientov 

nemocnice – váhavosť 40 bodov. 

 

3) Najnižšia cena za ponúkaný sortiment v nápojových automatoch pre 

zamestnancov nemocnice – váhavosť 30 bodov 

 

Návrh na plnenie kritéria hodnotenia bude obsahovať priemerné jednotkové ceny 

vybraného sortimentu ponúkaného v nápojových automatoch (zvlášť cena pre 

kritérium č. 2 zvlášť cena pre kritérium č. 3): 

 

1) Malé espresso s cukrom,  

2) Veľké espresso s cukrom,  

3)  Espresso s mliekom a cukrom,  

4)  Espresso kapučíno s cukrom,  

5)  Espresso kapučíno s čokoládou a cukrom,  

6)  Espresso s čokoládou a cukrom,  

7)  Malá káva s cukrom,  

8)  Veľká káva s cukrom,  

9)  Mliečna káva,  



10)  Kapučíno s cukrom,  

11)  Kapučíno s čokoládou a cukrom,  

12)  Káva s čokoládou a cukrom,  

13)  Čokoláda,  

14)  Čokoláda De Lux,  

15)  Čokoláda extra,  

16)  Citrónový čaj,  

17)  Citrónový čaj extra,  

18)  Guaranová káva, 

19) Konečný sumár (súčet cien 1 až 18)  

 

4) Spôsob hodnotenia 

Komisia na vyhodnotenie súťažných ponúk bude hodnotiť návrhy uchádzačov na 

plnenie kritérií hodnotenia ponúk tak, že najnižšej cene, najkomplexnejšej ponuke 

koncepcia prevádzky nápojových automatov pridelí najvyšší počet bodov. 

Hodnotenie ostatných ponúk sa vykoná stanovením podielu vyššej ceny,  

ekonomicky menej výhodnej ponuky na koncepciu prevádzky nápojových 

automatov a hodnotenej ponuky a výsledok podielu sa vynásobí prideleným 

počtom bodov ku stanovenému kritériu. 

 

 

10. Stanovenie výšky na nájmu za priestory pod nápojovými a kusovými 

automatmi: 

- Nápojové automaty: 250,- EUR/ročne, 

- Kusové automaty/ 180,- EUR/ročne.  

 

 

11. Oznámenie o úspešnosti návrhu: 

 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí návrhu a ostatným 

uchádzačom, ktorých návrhy boli vyhodnocované, bude oznámené, že neuspeli a ich 

návrhy odmietli. 

 

 

12. Výhrada zrušenia súťaže: 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. 

O zrušení súťaže budú uchádzači, ktorí podali návrh, písomne upovedomení. 

 

 

13. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov: 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

 

 

 

 

 



14. Uzavretie koncesnej zmluvy: 

 

S úspešným uchádzačom bude koncesná zmluva uzavretá najneskôr do 28.02.2013.  

 

V Bratislave dňa: 24.01.2013 

Za vyhlasovateľa:  
        MUDr. Marian Križko, PhD., MPH 
        predseda predstavenstva a.s. 
        generálny riaditeľ a.s. 


