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V Ý Z V A 

na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 

Bratislavská 44 

900 45 Malinovo 

 

Kontaktná  osoba: 

Zuzana Miklošová 

Ekonómka a hospodárka školy 

Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 

tel. číslo:  0905557933 

e-mail:   zuzana.miklosova@skolamalinovo.sk 

 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY 

Názov zákazky:  

Murárske práce spojené z výmenou vonkajšej dlažby, demontáž pôvodnej dlažby, 

oprava podkladu pod pôvodnou dlažbou,  

Murárske práce spojené z výmenou dlažby v školskej kuchyni, 

Murárske práce spojené z výmenou sociálnych zariadení  a obkladov stien za nové 

v priestoroch školskej jedálne. Predmet zákazky bude zahŕňať aj odvoz odpadu, 

upratovanie priestorov po rekonštrukcií. 
2.1 Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a stavebné práce v priestoroch Spojenej školy 

Bratislavská 44 Malinovo  
Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

         45000000-7, 45214220-8 Stavebné práce 

         44411000-4 Sanitárne výrobky 

         45111000-8 Demolácia, úprava staveniska a vyčisťovacie práce 

         45432112-2 Kladenie dlažby 

         90500000-2 Odvoz odpadu 

         60000000-8 Dopravné služby 

2.2 Opis predmetu zákazky:  

2.3.1  Predmetom tohto prieskumu trhu je výber najvhodnejšej spoločnosti/ponuky, ktorá zabezpečí   

predmet zákazky definovaný v bode 2 týchto podmienok zákazky.  

 

2.3.2  Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je v Prílohe č.1 týchto podmienok 

zákazky. 
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3. PODMIENKY PLNENIA 

 

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude uzatvorená zmluva o dielo s úspešným 

uchádzačom. 

3.2 Miesto plnenia je: Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 

3.3 Lehota plnenia: od 23.8.2021 do 31.8.2021 

3.4 Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu. Ak bude PHZ do 

35 000,-€ z DPH, bude sa cenová ponuka zároveň považovať za cenovú ponuku na 

vyhodnotenie prieskumu trhu a uzatvorenie zmluvného vzťahu. 

3.5 Financovanie predmetu zákazky: Verejný obstáravateľ neposkytuje zálohové platby, 

splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia faktúry. Predložené faktúry budú vystavené na 

základe preberacieho protokolu. 

 

4. PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV 

4.1 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia: 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce 

osobného postavenia podľa § 32 ods.1 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. 

 

          Podľa § 117 ods.5 zákona o VO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu 

s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona 

o VO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 

           Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy a registrov Úradu 

pre verejné obstarávanie uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 

ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO. 

Doklady si verejný obstarávateľ overí z dostupných informačných systémoch a 

registrov. 

4.2 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa technickej alebo odborná 

spôsobilosti: 

A.) Požadovaný doklad podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO - ak ide o stavebné práce alebo 

služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na 

plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom 

na vyhodnotenie ponúk, platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení  
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5. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta plnenia, aby si záujemcovia sami  

overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky  

spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.  

5.2. Termín obhliadky je stanovený na 16.08.2021 o 10:00. Záujemcovia o obhliadku sa 

nahlásia minimálne jeden deň vopred. 

na mail zuzana.miklosova@skolamalinovo.sk.  

       Kontaktná osoba: Zuzana Miklošová, ekonómka a hospodárka školy.  
   

6. OBSAH PONUKY 

6.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 týchto 

podmienok zákazky 
- vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.2 „Čestné vyhlasenie k 

podmienkam zákazky“ 

- vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.3 „Formulár pre prieskum 

trhu“ 

- vyplnené a oprávnenou osobou podpísané “Vyhlásenie uchádzača 

o subdodávkach“ 

 

 

6.2 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov: 

• čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov, 

• plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie 

v mene skupiny dodávateľov. 

 

6.3 V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou 

štatutára, verejný obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu 

oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača. 

 

6.4 V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po 

uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny 

predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním 

predložená celková cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s 

DPH. 
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7. KOMUNIKÁCIA, MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, 

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

7.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 

spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov uvedených v ponuke a zaručia 

ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. 

7.2 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu.  

7.3 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky.  

7.4 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom 

jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky 

uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, 

musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho 

jazyka, t. j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej 

republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, tzn. v 

českom jazyku). 

7.5 Lehota na doručenie ponúk je do 20.8.2021 do 9 hodiny.  

      Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 

 

7.6 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.10.2021 

8. OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

8.1   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a podmienok 

na predmet zákazky po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

 

8.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a podmienok 

na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk 

umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na 

prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje 

splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá 

podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením, 

resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej 

vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na 

ďalšom mieste v poradí. 

 

8.3  Hodnotenie  splnenia podmienok uvedených v bode 4 „Výzvy na predloženie ponuky“ bude 

založené na posúdení predložených dokladov. 

 

8.4  Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 6 „Výzvy na predloženie 

ponuky“, neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a 

podmienkami uvedenými vo „Výzve na predloženie ponuky“ a neobsahuje také skutočnosti, 

ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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8.5   V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia 

zo strany verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie, resp. 

doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

9. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

9.1  Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s 

DPH. 

9.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

9.3  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prieskumu trhu. 

9.4 Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom , ktorí predložili ponuky v lehote 

na predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk. 

9.5  Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky . 

9.6  Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré 

mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo 

akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

10. OBCHODNÉ PODMIENKY  

10.1 Plnenie bude vykonané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom.  

 

10.2 O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti    

ponúk. 

11. ZRUŠENIE SÚŤAŽE 

11.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu.  

 

12. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

12.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 

zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím 

osobám až do vyhodnotenia ponúk. 

12.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo 

inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

12.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

V Malinove, dňa 11.08.2021 
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                                                                 PaedDr Dajana  Úradu BSK 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č.1:   Podrobný opis predmetu zákazky  

Príloha č.2:   Čestné vyhlásenia 

Príloha č.3:   Formulár pre prieskum trhu 

Príloha č.4:   Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky 

Príloha č.5:   Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny
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PRÍLOHA Č.1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky sú murárske práce spojené z výmenou vonkajšej dlažby, demontáž 

pôvodnej dlažby, oprava podkladu pod pôvodnou dlažbou,  

Murárske práce spojené z výmenou dlažby v školskej kuchyni, 

Murárske práce spojené z výmenou sociálnych zariadení  a obkladov stien za nové 

v priestoroch školskej jedálne. Predmet zákazky bude zahŕňať aj odvoz odpadu, 

upratovanie priestorov po rekonštrukcií. 

 

 

Miesto plnenia: 

Spojená škola Bratislavská 44 900 45 Malinovo 

 

Technická špecifikácia / Predpokladaný rozsah poskytovaných služieb: 

 

Položka predmetu zákazky MJ Požadovaný počet 

(predpokladaný) 

Murárske práce spojené 

z výmenou vonkajšej dlažby, 

demontáž pôvodnej dlažby, 

oprava podkladu pod pôvodnou 

dlažbou,  

Murárske práce spojené 

z výmenou dlažby v školskej 

kuchyni, 

Murárske práce spojené 

z výmenou sociálnych zariadení  

a obkladov stien za nové 

v priestoroch školskej jedálne. 

Predmet zákazky bude zahŕňať aj 

odvoz odpadu, upratovanie 

priestorov po rekonštrukcií. 
 

 

m3 

 

700m3 

 

Osobitné požiadavky na plnenie: 

Verejný obstáravateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní od 

doručenia faktúry. Predložené faktúry budú vystavené na základe preberacieho 

protokolu. 
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PRÍLOHA Č.2: ČESTNÉ VYHLÁSENIA 

Obchodné meno: 

 

Sídlo/ miesto podnikania: 

 

IČO: 

 

 

 

Čestné vyhlásenie  

k podmienkam zákazky 

 

 

Vyhlasujeme, že súhlasíme so zmluvnými podmienkami zákazky: „Murárske práce 

spojené z výmenou vonkajšej dlažby, demontáž pôvodnej dlažby, oprava podkladu 

pod pôvodnou dlažbou,  

Murárske práce spojené z výmenou dlažby v školskej kuchyni, 

Murárske práce spojené z výmenou sociálnych zariadení  a obkladov stien za nové 

v priestoroch školskej jedálne. Predmet zákazky bude zahŕňať aj odvoz odpadu, 

upratovanie priestorov po rekonštrukcií.“,  ktoré verejný obstarávateľ určil vo výzve 

na predkladanie ponúk.  

 

1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 

a úplné. 

 

2. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ 

iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku. 

 

 

 

 

V............................  dňa................................... 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                      

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

                                     meno a priezvisko, funkcia 

                   podpis1 
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1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho 

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, 

ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov. 

  

 

 

 

Čestné vyhlásenie  

o vytvorení skupiny dodávateľov 

(ak sa uplatňuje) 

 

 

Podpísaní zástupcovia dodávateľov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že 

za účelom predloženia ponuky v prieskume trhu na predmet zákazky: „Murárske práce 

spojené z výmenou vonkajšej dlažby, demontáž pôvodnej dlažby, oprava podkladu 

pod pôvodnou dlažbou,  

Murárske práce spojené z výmenou dlažby v školskej kuchyni, 

Murárske práce spojené z výmenou sociálnych zariadení  a obkladov stien za nové 

v priestoroch školskej jedálne. Predmet zákazky bude zahŕňať aj odvoz odpadu, 

upratovanie priestorov po rekonštrukcií.“  predkladáme spoločnú ponuku. Skupina 

pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

 

 

 

 

1. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom 

prijatá, súhlasíme, aby objednávka bola vystavená na splnomocneného zástupcu 

skupiny dodávateľov, ktorým je    ..................................... 
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2. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé 

a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných 

skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle Podmienok zákazky (vylúčenie 

z prieskumu trhu), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému 

obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

v Slovenskej republike. 

 

 

V ................................. dňa........................ 

 

 

Obchodné meno  

 

Sídlo/miesto podnikania                  

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

... 

IČO            meno a priezvisko, 

funkcia 

                              podpis1 

 

 

 

Obchodné meno  

 

            Sídlo/miesto podnikania                           

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

          meno a priezvisko, 

funkcia 

IČO            podpis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho 

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových 

vzťahov 
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Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno: 

Adresa spoločnosti: 

IČO: 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu 

zákazky „Murárske práce spojené z výmenou vonkajšej dlažby, demontáž pôvodnej 

dlažby, oprava podkladu pod pôvodnou dlažbou,  

Murárske práce spojené z výmenou dlažby v školskej kuchyni, 

Murárske práce spojené z výmenou sociálnych zariadení  a obkladov stien za nové 

v priestoroch školskej jedálne. Predmet zákazky bude zahŕňať aj odvoz odpadu, 

upratovanie priestorov po rekonštrukcií.“  

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými 

kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

P. č. 
Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa 
IČO 

% podiel 

na 

zákazke 

Predmet 

subdodávok 

1     

2     

3     
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V ........................., dňa ............... ............................................................. 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.3:  FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU 

 

 

Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU  
na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky: 

Identifikačné údaje uchádzača 
vyplní uchádzač 

Murárske práce spojené z výmenou vonkajšej 

dlažby, demontáž pôvodnej dlažby, oprava 

podkladu pod pôvodnou dlažbou,  

Murárske práce spojené z výmenou dlažby 

v školskej kuchyni, 

Murárske práce spojené z výmenou sociálnych 

zariadení  a obkladov stien za nové v priestoroch 

školskej jedálne. Predmet zákazky bude zahŕňať 

aj odvoz odpadu, upratovanie priestorov po 

rekonštrukcií. 

 
Opis a rozsah predmetu zákazky 

                                                 
1 Vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v obchodných záväzkových vzťahov 
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Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí 
plnenie predmetu zákazky. 
 
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 „Výzvy na 
predloženie ponuky“. 
 
Kritérium pre hodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky  v EUR 
s DPH. 

Názov: 
 
Sídlo: 
 
IČO: 
IČ DPH: 
Kontaktná osoba: 
 
Telefón: 
 
Email: 

 
Miesto realizácie predmetu zákazky: Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 

Termín plnenia predmetu zákazky: Uvedený  v  zmluve 

Kontaktná osoba pre prieskum trhu: 
Zuzana Miklošová, ekonómka a hospodárka školy, Spojená škola Bratislavská 44, 900 45Malinovo, 
zuzana.miklosova@skolamalinovo.sk 

Obsah ponuky: Špecifikovaný v bode č. 6 „Výzvy na predloženie ponuky“ 

Predpokladaná hodnota zákazky: 35000  EUR z  DPH 

 
NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 
 

Položka 

 
 

MJ 

Požadovaný 
počet 

(predpokladaný) 

Cena za MJ 
bez DPH 

 

Cena za MJ s 
DPH 

(Súťažné 
kritérium) 

Cena celkom 
bez DPH za 

uvedený 
predpokladaný 

počet 

Cena celkom s 
DPH za 

uvedený 
predpokladaný 

počet 

 

Murárske 

práce 

spojené 

z výmenou 

vonkajšej 

dlažby, 

demontáž 

pôvodnej 

dlažby, 

oprava 

podkladu 

pod 

pôvodnou 

dlažbou,  

Murárske 

práce 

spojené 

z výmenou 

dlažby 

v školskej 

kuchyni, 

Murárske 

práce spojené 

z výmenou 

 

 

m3 

 

 

700m3 

 
 

Vyplní 
uchádzač 

 
 

Vyplní 
uchádzač 

 
 

Vyplní 
uchádzač 

 
 

Vyplní 
uchádzač 
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sociálnych 

zariadení  

a obkladov 

stien za nové 

v priestoroch 

školskej 

jedálne. 

Predmet 

zákazky bude 

zahŕňať aj 

odvoz odpadu, 
 

 
                                                                                             Vyplní uchádzač                                   Vyplní uchádzač 
                                                                   ..............................................          ............................ 
                                                                           Podpis oprávnenej osoby uchádzača dátum 

Záväzná platnosť ponuky do: 31.10.2021 
Termín na doručenie ponúk: 20.8.2021 do 09:00 hod. 
Spôsob predkladania ponúk: 
Vašu záväznú ponuku nám zašlite na 
adresu: 

elektronicky  

Poznámka:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.  
* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním / realizáciou predmetu zákazky. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre prieskum trhu. 
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok prieskumu 
trhu alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
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Príloha č. 3 RD – Zoznam subdodávateľov  

 

Zoznam známych subdodávateľov* 

 

1. ........... 

 

2. ........... 

 

3. ........... 

 

4. ........... 

 

 

* Min. obsah údajov zoznamu: (názov subdodávateľa, sídlo, IČO, údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko) 

 

 

 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

 

 sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami. 

 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa,  

osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa  

(resp. meno a priezvisko 

a adresa pobytu) 

IČO 

(resp. 

dátum 

narodenia)  

% podiel 

na zákazke 

Predmet 

subdodávok 

1     

2     

3     

Upozornenie: V prípade, ak má subdodávateľ povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, 

musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 
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PRÍLOHA Č.5:  SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB 

URČENIA CENY 

 

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov podľa 

kritéria: 

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predložil/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za 

uskutočnenie predmetu zákazky v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky 

ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je počet uchádzačov. 

Uchádzač celkovú ponúkanú cenu uvedie do „Formulára pre prieskum trhu“- Príloha č.3, 

ktorý je súčasťou „Výzvy na predloženie ponuky“. 

 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

• Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú cenu za 

predmet zákazky. 

• Všetky poplatky spojené so zabezpečením predmetu zákazky znáša poskytovateľ 

zákazky. 

• Celková cena musí byť stanovená v mene Euro (vrátane prípadných ďalších iných 

príplatkov alebo poplatkov). Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. 

• Celková cena uvedená v ponuke uchádzača bude cena konečná, ktorá musí zahŕňať 

všetky náklady uchádzača na riadne dodanie/ zhotovenie diela/predmetu zákazky.  

 

• V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, 

platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa ako aj všetky 

poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia a jeho dovozom do krajiny sídla 

verejného obstarávateľa a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením 

predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača.  
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