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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
zákazky s nízkou hodnotou na predmet: 

„Prístavba a rekonštrukcia priestorov zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – prvá 

časť“ 

      

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:    Obec Hažlín  

Sídlo:    Hlavná 200, 086 14 Hažlín   

Krajina:   Slovenská republika 

Štatutárny zástupca:  Ing. František Olah, starosta obce  

IČO:    00322016 

DIČ:    2020623055 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   SK70 5600 0000 0036 2061 2001     

Kontaktné miesto:  Obecný úrad, Hlavná 200, 086 14 Hažlín   

Kontaktná osoba  

vo veciach zmluvy:  Ing. Anna Majerniková 

Telefón:    +421 911 144 130  

E-mail:    obechazlin@hmail.com  

  

2. Druh zákazky 

 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – stavebné práce, všetko podľa 

identifikácie predmetu zákazky v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“)  a v rozsahu PD a VV 

 

3. Názov predmetu zákazky  
 

„Prístavba a rekonštrukcia priestorov zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 

prvá časť“ 

 

4. Opis predmetu zákazky  
 

Predmetom zákazky je  prístavba  a rekonštrukcia priestorov zariadenia pre 

seniorov v obci Hažlín v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer 

a k nemu príslušnej PD v rovnakom rozsahu.  Predmet zákazky sú stavebné práce, 

ktoré zahŕňajú uskutočnenie hrubej  stavby, zemné práce, základy, zvislé a kompletné 

konštrukcie prístavby k jestvujúcej budove, ktorá bude slúžiť ako kuchyňa s jedálňou a 

zabezpečovacie priestory (výťah, práčovňa skladové a obslužné priestor). Plocha 

prístavby je 159,275 m2. Cena je vrátane DPH. 

Predmet zákazky bližšie a jednoznačne určený je uvedený v Prílohe č. 1 tejto výzvy 

(Výkaz výmer) a v doplňujúcim informatívnom dokumente v Prílohe č. 2 (Projektová 

dokumentácia).  

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že predmet zákazky je plne určený 

v rozsahu výkazu výmer, projektová dokumentácia sa poskytuje ako doplňujúci 

informatívny dokument pre určenie  rozsahu  a opisu predmetu zákazky a je 

vyhotovená v širšom rozsahu ako je rozsah  predmetu zákazky definovaný v rozsahu 
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výkazu výmer určeného ako rozsah predmetu zákazky. Pre rozsah určenia predmetu 

zákazky je preto rozhodujúci výkaz výmer (Príloha č. 1)  

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky – miesto uskutočnenia stavebných prác 

 

Stavebné práce budú realizované k stavbe so súpisným číslom 53, umiestnenej na 

parcele registra „C“ č. 685/2 o výmere  430 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria a na parcele  registra „C“, č. 685/1 o výmere 2 133 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v kat. území  Hažlín, obec Hažlín, 

okres Bardejov, sú zapísané na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Bardejov a sú vo 

vlastníctve obce.  

  

6. Rozdelenie zákazky na časti/ variantné riešenie 

 

6.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie cenovej ponuky na časti. 

Cenovú ponuku požaduje predložiť na celý predmet zákazky. 

 

6.2 Možnosť predloženia variantných riešení 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak 

súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 

zaradené do vyhodnotenia ponúk. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 

 Hlavný kód:   45000000-7 Stavebné práce;  

45215200-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne   

                      služby 

 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

 

Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v bode 4. Opis predmetu zákazky 

tejto výzvy a v Prílohách č. 1 – Výkaz výmer a  č. 2 Projektová dokumentácia, tejto 

výzvy  

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v zmysle § 6 zákona o verejnom 

obstarávaní aktuálne v čase odoslania tejto výzvy (v čase začatia daného verejného 

obstarávania). 

 

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená v hodnote: 54 166,66 EUR bez DPH. 

 

Cenová ponuka, ktorá bude obsahovať návrh ceny na predmet zákazky s vyššou 

hodnotou, ako je predpokladaná hodnota zákazky bez DPH, nebude zaradená do 

procesu verejného obstarávania a nebude vyhodnocovaná. 

 

10. Cenová ponuka – návrh ceny na predmet zákazky a spôsob určenia ceny: 

 

10.1 Všetky uchádzačom navrhované ceny uvedené v ponuke budú vyjadrené  

 v EUR. 
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10.2 Cena prác bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v  

znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon o cenách. 

10.3 Celková cena bude predstavovať náklady na všetky stavebné práce, materiály, 

technológie, skúšky a vyhotovenie súvisiacich dokladov a dokumentov atď., 

ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technických noriem a všeobecne 

záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie 

do prevádzky a užívanie bez obmedzení a vád. 

10.4 Pre účely stanovenia ceny celkom za predmet zákazky poskytuje verejný 

obstarávateľ v Prílohe č. 1 „Výkaz výmer“, tejto výzvy t.j. neocenený 

kompletný výkaz výmer všetkých položiek, ktoré tvoria predmet zákazky, 

všetko v editovateľnej forme, ktorý uchádzač využije pre prípravu 

a predloženie cenovej ponuky a ktorý umožňuje ocenenie položiek doplnením 

jednotkových cien.  

10.5 Uchádzač je povinný oceniť primeranou cenou všetky položky, ktoré sú 

uvedené v poskytnutom Výkaze výmer (Príloha č. 1). Pre každú požadovanú 

položku vo výkaze výmer uvedie uchádzač jednotková cenu a následne cenu za 

príslušný počet merných jednotiek. Celková cena za predmet zákazky bude 

určená ako súčet cien za všetky položky uvedené vo výkaze výmer. 

10.6 V prípade ak bude niektorá položka ocenená hodnotou „0“, bude sa to 

posudzovať tak, že cena takejto položky je zahrnutá v cene iných položiek. 

10.7 V prípade neocenenia niektorej položky vo výkaze výmer predloženom 

v ponuke uchádzača bude sa to posudzovať ako nesplnenie požiadaviek 

verejného obstarávateľa v priamej súvislosti s predmetom zákazky. 

Ocenený Výkaz výmer (rozpočet) v tlačenej podobe bude súčasťou predloženej 

cenovej ponuky a následne bude tvoriť prílohu k Zmluve o dielo, ktorá bude 

výsledkom tohto verejného obstarávania. 

10.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré 

budú cenovo prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky bez DPH uvedenú 

v bode 9 tejto výzvy.  

10.9 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len 

„DPH“) v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), uvedie 

do návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria), 

navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky, ktorú určí ako súčet ceny za 

predmet zákazky v EUR bez DPH a hodnoty DPH. Skutočnosť že je 

zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. Ak uchádzač nie je 

zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie do návrhu na plnenie kritérií návrhu na 

plnenie kritérií (Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria) navrhovanú celkovú 

cenu za predmet zákazky (DPH neuvádza). Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou 

osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

10.10 Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť 

predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať, ak 

nastanú také okolnosti pri realizácii predmetu zákazky, ktoré nemohol verejný 

obstarávateľ predvídať. 

Na požiadanie objednávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie 

jednotkových cien vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, 

ktorý použil pre prípravu ponuky. 
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11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia: 

11.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: „Cena celkom za predmet zákazky“. 

  Kritérium bolo stanovené v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom 

  obstarávaní. 

11.2 Uchádzač svoj návrh na plnenie kritéria predloží v cenovej ponuke a to 

vyplnením Prílohy č. 5 Návrh na plnenie kritéria, pričom návrh ceny celkom 

za predmet zákazky vyhotoví a spracuje uchádzač v zmysle bodu 10 tejto 

výzvy. 

11.3 Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu za celý predmet zákazky v 

EUR s DPH, ktorá predstavuje súčet jednotlivých položiek oceneného výkazu 

výmer (Príloha č. 2), uvedený uchádzačom v predloženom Návrhu na plnenie 

kritéria (Príloha č. 5). 

 

11.4 Komisia zostaví poradie uchádzačov a to od 1 miesta po x-té miesto, (pričom x 

je počet predložených vyhodnocovaných cenových ponúk).  

Pri zostavení poradia komisia priradí pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritéria 

„Cena celkom za predmet zákazky“ prvé poradie a prvé miesto uchádzačovi, 

ktorý splnil požadované podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky 

a ktorý predložil v cenovej ponuke v Návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 5) 

návrh najnižšej ceny celkom za predmet zákazky.  

Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ priradí poradie vzostupne 

s umiestnením na druhom až x-tom mieste a to v závislosti od navrhovanej 

ceny celkom za predmet zákazky. 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil v ponuke návrh 

s najnižšou cenou celkom za predmet zákazky a ktorému bolo priradené prvé 

miesto v poradí na základe vyhodnotenia ponúk podľa kritériá „Najnižšia cena 

celkom za predmet zákazky“, čím sa umiestnil na prvom mieste. 

Ostatní uchádzači, ktorí predložili v cenovej ponuke návrh ceny celkom za 

predmet zákazky vyšší ako uchádzač umiestnený na prvom mieste a ktorí sa 

umiestnili na druhom až x-tom mieste v poradí závislom od výšky navrhovanej 

ceny, budú vyhodnotení ako neúspešní uchádzači.  

 

12. Trvanie zmluvy lehota pre ukončenie stavebných prác – lehota realizácie diela: 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby predmet zákazky – uskutočnenie stavebných 

prác – realizácia diela v rozsahu určenom podľa tejto výzvy a jej príloh, bol 

zrealizovaný najdlhšie  v lehote 4  mesiacov (slovom „štyroch “) najneskôr do 30. 

06. 2019. 

Požadovaná určená lehota pre plnenie predmetu zákazky t. j. na uskutočnenie 

stavebných prác – realizáciu diela ( štyri mesiace), začne plynúť od nasledujúceho dňa 

po odovzdaní a prevzatí staveniska.  

 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 

 

Predmet zákazky bude financovaný poskytovateľom: Úradom vlády Slovenskej 

republiky, z regionálneho príspevku poskytnutého v súlade s Akčným plánom rozvoja 
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okresu Bardejov a opatrením D.3 Podpora budovania integrovaných zdravotníckych 

a sociálnych zariadení, ktorý bol schválený  04. 07. 2018 uznesením  vlády Slovenskej 

republiky č. 307 a Dodatkom č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Bardejov. 

Financovanie za plnenie predmetu zákazky sa uskutoční formou bezhotovostného 

platobného styku na základe vystavenej faktúry po dodaní a prevzatí predmetu zákazky 

v rozsahu uvedenom vo výzve na predkladanie cenových ponúk a v jej prílohách. 

Faktúra je splatná v lehote najneskôr do 30 dní od jej doručenia, pokiaľ bude mať 

doručená faktúra náležitosti tohto dokladu. Platobné podmienky sú bližšie uvedené 

v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.  

Bližšie platobné podmienky obsahuje Príloha č. 7 Návrh Zmluvy o dielo. 

 

 

14. Podmienky účasti  

 

Uchádzač v ponuke predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok 

účasti: 

 14.1 Podmienka účasti - Osobné postavenie - § 32 zákona o verejnom obstarávaní  

 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

o verejnom obstarávaní a jej splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, 

písm. e) alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

o verejnom obstarávaní uchádzač predloží:  

 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených 

kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej 

sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 

živnostenského registra - predkladá fyzická osoba – podnikateľ, 

príspevková organizácia – podnikateľ, výpis z obchodného registra - 

predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ 

zapísaný v obchodnom registri), 

 alebo  

 náhľad do záznamu zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie 

z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné 

práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní  uzná 

rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného 

členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený 

uchádzačom.. 

 

14.2 Podmienka účasti – Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona 

 o verejnom obstarávaní  

 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej spôsobilosti podľa      

§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
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Splnenie danej podmienky účasti uchádzač preukáže predložením:  

Zoznamu stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 

zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od doručenia tejto výzvy na 

predloženie cenovej ponuky (ďalej len rozhodné obdobie), s uvedením cien, lehôt 

dodania a odberateľov.  

 

Ak odberateľom: 

 

a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, dokladom je referencia podľa § 12 zákona o verejnom 

obstarávaní. Ak nie sú referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre 

verejné obstarávanie, musia byť potvrdené tak, ako je to uvedené 

v nasledujúcom bode, 

 

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona 

o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie 

uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, 

doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, 

na základe ktorého boli uskutočnené. 

 

Zoznam má byť potvrdený uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

V prípade, že referencia od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa nie je 

zverejnená, prílohou zoznamu budú potvrdenia odberateľov, alebo zmluvy a dodacie 

listy a pod. v takom rozsahu, aby bolo možné z uvedených dokladov zistiť požadované 

údaje. 

 

Zoznam stavebných prác musí obsahovať minimálne:  

 

- identifikáciu zhotoviteľa, objednávateľa, zmluvy, 

- rozsah plnenia podľa zmluvy (neuplatňuje sa, ak je tento údaj uvedený v 

potvrdení o vykonaní stavebných prác), 

- miesto a lehotu plnenia zmluvy (od do), 

- kontaktné údaje osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť plnenie zmluvy, 

- zmluvnú cenu v štruktúre cena bez DPH v EUR, DPH v EUR a cena s DPH v 

EUR 

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od doručenia 

tejto výzvy bude potvrdený uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

 

14.2.1 Uchádzač musí preukázať, že za požadované posudzované obdobie uskutočnil  

 zákazky s predmetom plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je 

predmet zákazky v celkovom finančnom objeme kumulatívne za dané obdobie 

v hodnote vyššej ako 50 000 EUR s DPH 
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15. Obsah ponuky 

 

    Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 

15.1 Prílohu č. 3 Identifikačné údaje uchádzača Identifikačné údaje uchádzača, 

predkladateľa cenovej ponuky, (adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ 

DPH, , kontaktná osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou 

oprávnenou jednať za uchádzača alebo v jeho mene. 

15.2 Zoznam predložených dokladov a dokumentov v ponuke 

 15.3 Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti:  

 osobné postavenie podľa bodu 14. 1 tejto výzvy 

 technickú a odbornú spôsobilosť podľa bodu 14.2 tejto výzvy - Príloha č. 4 

Zoznam stavebných prác – referencie 

 15.4 Prílohu č. 1 – rozpočet – Ocenený výkaz výmer  

15.5 Prílohu č. 5 – Návrh na plnenie kritéria 

15.6 Prílohu č. 6 – Čestné vyhlásenie uchádzača – súhlas s návrhom Zmluvy o dielo 

alebo podpísanú a doplnenú Zmluvu o dielo v jednom vyhotovení (Príloha 

č. 7 Návrh Zmluvy o dielo).  

 

Uchádzač, ktorého ponuka nebude obsahovať doklady a dokumenty uvedené 

v tomto bode, nebude zaradený do procesu vyhodnocovania cenových ponúk 

v tomto verejnom obstarávaní.  

 

16. Lehota a miesto na predloženie cenovej ponuky: 

 

16.1 Cenovú ponuku je potrebné doručiť v určenej lehote v listinnej forme.  

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 28. 11. 2018 o 12:00 hod. 

 

16.2 Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo 

osobne na adresu garanta procesu VO: 

 

MARBU VO – poradenstvo s.r.o. 

JUDr. Marta Budišová  

Dúhová 40 

040 01 Košice  

 

Ak sa cenová ponuka doručuje osobne na určenú adresu uvedenú v bode 16.2 bude 

doručovateľovi vydané potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom sa uvedie dátum, čas a 

miesto prevzatia cenovej ponuky.  

Pred osobným doručením cenovej ponuky je NUTNÉ telefonicky sa ohlásiť osobe 

garanta procesu verejného obstarávania, poverenej zabezpečením postupu zadávania 

predmetnej zákazky - prieskumu trhu na tel. č. +421 905 490 863, všetko pre riadne 

zabezpečeniu osobného prevzatia cenovej ponuky. 

 

Pracovná doba garanta procesu VO je v pracovné dni od 10.00 hod do 12.00 hod. a od 

13.00 hod. do 15.00 hod.  
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16.3 V prípade, ak bude cenová ponuka predložená prostredníctvom pošty alebo 

iného doručovateľa, je rozhodujúci termín doručenia cenovej ponuky určený 

v bode 16.1 tejto výzvy.  

16.4 Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových 

ponúk sa vráti odosielateľovi neotvorená, ak odosielateľ bude známy. 

 

Cenové ponuky doručené v lehote na predkladanie cenových ponúk sa 

nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie postupu verejného obstarávania. 

 

16.5 Lehota viazanosti cenových ponúk  

 

Predložené cenové ponuky uchádzačov sú viazané do uplynutia lehoty 

viazanosti cenových ponúk - do 30. 12. 2018  

 

17. Označenie cenovej ponuky  

 

17.1 Cenová ponuka sa predkladá v listinnej forme v uzavretom obale. Vonkajší 

uzatvorený obal musí byť označený nasledovne: 

 

- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo miesto 

obvyklého pobytu uchádzača, 

- adresa doručenia uvedená v bode 16.2 tejto výzvy,  

- označenie „Cenová ponuka – neotvárať !“ 

- heslo: „Prístavba a rekonštrukcia– Hažlín “ 

 

18. Poskytovanie informácií a vysvetľovanie informácií a údajov uvedených vo výzve  

 

Verejný obstarávateľ poskytne informácie a vysvetľovanie všetkých údajov 

uvedených v tejto výzve na základe žiadosti o vysvetlenie doručenej elektronicky na e-

mailovú adresu garanta procesu verejného obstarávania: marbuVO1@gmail.com , 

najneskôr však do 26. 11.  2018 do 10:00 hod 

 

 

19. Vyhradenie práva a iné informácie: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,  

- nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať 

požiadavkám verejného obstarávateľa, alebo budú inak neprijateľné,  

- verejný obstarávateľ príjme ponuku s najnižšou cenou, ktorá spĺňa podmienky 

a požiadavky určené na preukázanie účasti v danom postupe verejného 

obstarávania a spĺňa všetky požiadavky určené v tejto výzve na predmet zákazky  

- verejný obstarávateľ upozorňuje, že uzatvorí Zmluvu o dielo s úspešným 

uchádzačom, ktorý bude mať v čase uzatvorenia zmluvy vykonaný zápis 

v registri partnerov verejného sektora s aktualizovanou verifikáciou konečných 

užívateľov výhod podľa zákona č. 315/2016 Z. z. a to v prípade ak to povaha 

a finančný limit zadávanej zákazky vyžaduje.,  

 

 

mailto:marbuVO1@gmail.com
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20. Doplňujúce informácie: 

 

Z postupu verejného obstarávania - predmetného prieskumu trhu, zabezpečovaného 

formou výzvy na predkladanie cenových ponúk pre oslovené subjekty 

a predkladateľov cenovej ponuky, ktoré sú v postavení uchádzačov po predložení 

cenovej ponuky nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na 

uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky, oprávnenia spojené s revíznymi 

postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní ani právo na úhradu nákladov 

spojených s jej predložením. 

 

 

 

Košice, november  2018 

 

 

 

Prílohy výzvy: 

 

Príloha č. 1 - Rozpočet – neocenený výkaz výmer 

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia  

Príloha č. 3 – Identifikačné údaje uchádzača (formulár)  

Príloha č. 4 – Zoznam stavebných prác – referencie (formulár) 

Príloha č. 5 – Návrh na plnenie kritéria (formulár)  

Príloha č. 6 – Čestné vyhlásenie uchádzača – súhlas s návrhom Zmluvy o dielo (formulár) 

Príloha č. 7 – Návrh Zmluvy o dielo  
 


