
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

k zákazke s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  
na predmet zákazky:    

                                                                       
      „KOMUNITNÝM  CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH  VZŤAHOV V OBCI   

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE – SCHODOLEZ   “ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov:                    Obec Krásnohorské Podhradie   
Sídlo:   Hradná  č. 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie  
Štát:   Slovenská republika 
IČO:   00328421 
DIČ:   2020961415 
Zastúpený:  Mgr.Peter  Bollo   
Bankové spojenie:                VUB Rožňava 
IBAN:   SK21 0200 0000 0000 2382 5582 
E-mail:   obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk 

 
2. Predmet zákazky 
 

2.1. Názov predmetu zákazky: KOMUNITNÝM  CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH  VZŤAHOV V 
OBCI   KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE – SCHODOLEZ 
2.2. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je kúpa   nového   schodolezu 
 
Spoločný  slovník   obstarávania  (kód CVP)  :   33196200-2 
  
2.3. Požadovaný rozsah dodania: 
Špecifikácia   predmetu zákazky    je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.  
 
3. Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky 
 
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:   Budova  Komunitného  centra v obci  Krásnohorské Podhradie  
   
3.2. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:  
        Lehota  dodania predmetu   zákazky  : 1 mesiac  od   účinnosti   zmluvy  

  
4. Zdroj finančných prostriedkov 
Predmet zmluvy je realizovaný a financovaný zo schválených a pridelených prostriedkov  európskych štrukturálnych a 
investičných fondov v rámci operačného programu  :  Ľudské zdroje, Investičnej   priority :   6.1 Poskytovanie   podpory fyzickej, 
ekonomickej a sociálnej regenerácie  zanedbaných  komunít v mestských a vidieckych oblastiach . Č. zmluvy :   ZM_SEP-
IMRK2-2018-002547 
Predpokladaná   hodnota   zákazky  :  3 607,50 €  bez   DPH  
 
5. Zmluva 
 
5.1 Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky:  

mailto:obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk


5.2 Kúpna zmluva  podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

6. Príprava a obsah ponuky 
 

6.1 Vyhotovenie ponuky 

6.1.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  
6.1.2 Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v slovenskom 

jazyku. 
 
7.              Mena a ceny uvádzané v ponuke 

1. Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov 
podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, 
čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s 
plnením predmetu zákazky. 

2. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), 
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH, DPH a v EUR s DPH. 

3. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je 
zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

4. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a 
nie je možné ju zvýšiť. 
 

8.    Obsah ponuky 

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku ak je doklad alebo dokument 
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, 
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka. 

1. Identifikačné údaje o uchádzačovi, resp. členoch skupiny dodávateľov, t.j. obchodný názov a sídlo 
alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové 
spojenie meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa.  
doklady a dokumenty musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov.    
ponuka sa predkladá v jednom vyhotovení, ktoré je potrebné označiť názvom zákazky (predmet emailu 
s ponukou alebo obálky ponuky) V prípade,  že  uchádzač   predkladá   ponuku  elektronicky,   v predmete  
uvedie  názov  zákazky – ponuka.   

2. Návrh kúpnej zmluvy (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov), ktorý bude v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy 

3. Cenová ponuka   s uvedením ceny  za   dodanie  predmetu  zákazky   
4. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vyplnený podľa vzoru v prílohe č. 2 tejto 

výzvy) (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za 
skupinu dodávateľov). 

5. Vyplnené   a podpísané  priložené   prílohy  k tejto   výzve   
 Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti týkajúcich sa osobného postavenia: 

 
a) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

uvedené nižšie: 
 a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 



 b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

b) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
a) podľa písm. a) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,( postačuje   
kópia ) -  vyzvaní  uchádzači   tento  nepredkladajú, nakoľko   túto   skutočnosť si  verejný   obstarávateľ  overil  
z verejne dostupných   zdrojov.  (www.orsr.sk, www.zrsr.sk ) 
doklad podľa písm a),   predkladá  iba  uchádzač,  ktorý výzvu   získal z webovej   stránky   obce 
b) podľa písm. b) doloženým čestným vyhlásením, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy. 

c) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a 
štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo 
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

d) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia 
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, 
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 

e) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 
§ 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v 
zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného 
obstarávania predkladať vyššie uvedené doklady na preukázanie osobného postavenia. 
 

 Vyhlásenia uchádzača 
Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy. 

 
 9.  Podmienky predkladania cenovej ponuky sú nasledovné  

 
10. Náklady na ponuku 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa 
a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 
obstarávania. 

 
11. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 
Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva tovar/poskytuje službu/uskutočňuje 
stavebné práce. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá nespĺňa 
túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

 
 

12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
    Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 13.12.2021  do 15 :00  hod. miestneho  času. 

Ponuky záujemcov je možné  doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu . erstaving@gmail.com , resp.  ER -  
STAVING s.r.o., Šafárikova  39, 048 01 Rožňava . 

       V prípade predloženia v listinnej forme je adresa pre doručenie ponuky: 
       ER -  STAVING s.r.o., Šafárikova  39, 048 01 Rožňava  

Úradné   hodiny:   pondelok -  piatok  8:00 -  12:00 hod.  
V prípade predloženia v elektronickej forme je adresa pre doručenie ponuky : 
Email: erstaving@gmail.com  
alebo, 
Elektronický informačný systém pre realizáciu VO (pokiaľ sa uplatňuje): neuplatňuje sa  
Kontaktná osoba na prevzatie listinnej ponuky : Erika Szabadosová  
 
Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená. 
Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na predkladanie ponúk.  

 
13. Lehota viazanosti cenovej ponuky 

Nestanovuje sa 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
mailto:erstaving@gmail.com
mailto:erstaving@gmail.com


 
14. Označenie obálky ponuky 
Ak  uchádzač   predloží ponuku   poštou ,  resp.  osobne  ,  tak   ju  označí  nasledovne :     
- Adresa : ER -  STAVING s.r.o., Šafárikova  39, 048 01 Rožňava, 
- obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, 
- označenie „cenová ponuka – neotvárať“, 
- označenie „ Schodolez “ 
 

  15 . Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov  
 
            16. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v €  s DPH (celková cena).  
 

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.  
 

 
         17. Vyhodnotenie ponúk: 

a)  Podľa stanovených pravidiel uplatnenia kritéria budú ponuky hodnotené za celý predmet zákazky. Poradie ponúk 
bude určené vzostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s 
najnižšou ponúkanou celkovou cenou za celý predmet zákazky uvedenou v EUR vrátane DPH. 

b) Navrhnutá cena bude v ponuke v členení: 

- celková cena diela v EUR bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH v EUR, 
- celková cena diela v EUR vrátane DPH. 

c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom 
DPH, upozorní v ponuke. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH a uvedie cenu bez DPH, bude sa hodnotiť cena celkom. 
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po uzatvorení 
zmluvy nebude platiteľom DPH, stane po predložení ponuky alebo po uzatvorení zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok 
na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

d) Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a 
miesto dodania služby je v SR, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Verejný obstarávateľ nie je 
zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a 
bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. 

            e) Pri vypĺňaní návrhu na plnenie  kritéria  je potrebné, aby uchádzač dodržal tieto zásady: 

a) musí uviesť jednotkovú cenu každej položky prác, použitého materiálu a služieb uvedených vo výkaze 
výmer, 

b) cena príslušnej položky práce, použitého materiálu alebo služby  je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva uvedeného k danej položke, 

c) celková cena  za všetky práce, použité materiály a služby súvisiace s predmetom zákazky je daná 
súčtom cien jednotlivých položiek použitých materiálov, prác a služieb, 

d) zaokrúhľovanie jednotkových cien a celkovej ceny na 2 desatinné miesta musí byť v zmysle 
matematických pravidiel.   

 
• Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka 
uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný 
o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 



• Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na 
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

• Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená 
Zmluva o dielo.   

• Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením predmetu 
zákazky a zmluvných podmienok, t.j. najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom 
zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, 
vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne 
zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, kontrolu zhotoviteľa, 
montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, 
záväzky, náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú 
realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, komplexné skúšky technologického zariadenia, 
všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany 
životného prostredia, zabezpečenie   dopravných   značiek   počas  realizácie   prác  súvisiacich   so   
zvláštnym   užívaním  komunikácie   , spolupráca a koordinácia so subdodávateľmi, vrátane všetkých 
kontrol, funkčných skúšok, aj skúšobných prevádzok, geometrický   plán vhodný  na  zápis  do   katastra 
nehnuteľností,  tlakové,   revízne skúšky .  

 

     18.Ďalšie   informácie  a  oznámenie výsledkov 
 

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude v zmysle zákona zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia jeho ponuky.  
 
 V prípade že víťazná ponuka bude pre verejného obstarávateľa prijateľná, úspešnému uchádzačovi bude zaslané 
oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá. Ostatným uchádzačom bude jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka 
nebola prijatá/neuspela. 
 
 Úspešný uchádzač bude spolu s oznámením o prijatí jeho ponuky vyzvaný na predloženie Zmluvy o dielo v 4 
vyhotoveniach a to do 3 dní najneskôr odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho ponuky. 
 

  V prípade neprijateľnosti víťaznej ponuky verejným obstarávateľom z dôvodu zmien okolností za   ktorých bola súťaž   
vyhlásená, alebo ak nastane niektorá z podmienok zákona, zruší verejný obstarávateľ túto  súťaž ešte pred uzavretím 
zmluvy zo strany verejného obstarávateľa. 

 
  19. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené 
ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa.  
 
  Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 
20. Obchodné podmienky 

Verejný   obstarávateľ  predmet zákazky   uhradí   po   ich   dodaní  v lehote  splatnosti   faktúr do   60 dní.   
 

21. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  Predmet zmluvy je realizovaný a financovaný zo 
schválených a pridelených prostriedkov  európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci operačného programu  :  



Ľudské zdroje, Investičnej   priority :   6.1 Poskytovanie   podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie  zanedbaných  
komunít v mestských a vidieckych oblastiach . Č. zmluvy :   ZM_SEP-IMRK2-2018-002547 
 

• S ohľadom na tú skutočnosť, že predmet zákazky je spolufinancovaný z fondov EÚ, verejný obstarávateľ informuje 
uchádzačov/záujemcov, resp. iné hospodárske subjekty o stanovení osobitných podmienok plnenia zmluvy a to: 

• Vzhľadom na to, že predmet tejto zmluvy je spolufinancovaný z rozpočtu EÚ, zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky zo strany akýchkoľvek oprávnených osôb a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť; oprávnenými osobami sú najmä: 

o Poskytovateľ a ním poverené osoby; 
o Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; 
o Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
o Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 
o Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
o Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
o Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

právnymi aktmi EÚ. 
 
 

  
 
 
 
 
V Rožňave,   dňa 02.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.. Peter   Bollo 
Starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2: Formuláre, Vyhlásenie uchádzača 
Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria 

  
 



Príloha  č.  1 
 
Opis  predmetu   zákazky: OMUNITNÝM  CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH  
VZŤAHOV V OBCI   KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE – SCHODOLEZ 
Špecifikácia   predmetu   zákazky :   
  
 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

    
      

 

Pásový schodolez pre  telesne  postihnuté  osoby s dodávkou  
vlastného   

 

 

 kolieskového   kresla s nosnosťou  
min.120 kg max. fixovania v  troch bodoch. 

 

 

Dodávka bude  umiestnená  v  budove Komunitného  
centra  . 

  
      1 Hmotnosť  podvozku kg od 45 -50 

  

2 
Výška   schodištného  stupňa  
 (v budove) cm  170 

  

3 
Šírka schodištného  ramena (v 
 budove ) cm  140 

  4 Výkon motora min.  W 300 
  

5 
Min. manévrovací priestor tva 
ru L  cm  100x100 

  6 Max.hmotnosť  kg do 150 
  7 Počet poschodí  ( v  budove )   3 

  8 Váha kresla  kg od 18-20 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prí loha  č.2 

PONUKA 
 

predložená podľa  § 117 zák.č. 343/2015 Z.z.    o verejnom obstarávaní,  na predmet zákazky: 
  

„KOMUNITNÝM  CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH  VZŤAHOV V OBCI   KRÁSNOHORSKÉ 
PODHRADIE – SCHODOLEZ “ 

 
Predkladá uchádzač: 
 

Obchodný názov uchádzača:  

Adresa sídla:  

IČO:  

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní):  

IBAN :   

Meno štatutárneho zástupcu 
uchádzača:   

Kontaktná osoba pre   toto verejné 
obstarávanie:  

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača Kontaktnej osoby uchádzača pre 
účely tohto verejného obstarávania: 

Telefón ( mobilný ):   

E-.mail:    

    

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

       ................................................................... 
                                                                                                  Meno štatutárneho orgánu  uchádzača 
                                                                                                                                  Podpis 



Prí loha  č.    3 
 
 
  

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Názov zákazky: 
 

„KOMUNITNÝM  CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH  VZŤAHOV V OBCI   KRÁSNOHORSKÉ 
PODHRADIE – SCHODOLEZ“ 

 
 
 

................................................................................................................................................................ 
(doplniť názov uchádzača), zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v 
rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len 
„zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa (doplniť dátum), týmto  
 

čestne vyhlasujem, že 
 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 
• som nevyvíjal a nebudem 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 nášho postavenia v súťaži,  

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo 
akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

• že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli uchádzačom  ponuky určené nezávisle od iných konkurentov 
bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurentmi, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť 
ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala 
podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie; 

• budem 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 verejného obstarávania,  

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.  
 
ďalej  vyhlasujem,  že  
1. všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé, neskreslené a úplné,  

2. som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia,  

3. som si vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.  
 
 
V ......................................... dňa ...................................... 
Oprávnený zástupca podnikateľa, meno, podp 
 

–––––––––––––––––––––––––-  
(meno,priezvisko podpis oprávnenej  osoby ) 



Prí loha  č.   4  

 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

 
Obchodné meno uchádzača:1  

 
Adresa sídla uchádzača:  

 
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:  

 
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:  

 
Číslo telefónu kontaktnej osoby:  

 
E-mail kontaktnej osoby:  

 
 

 
Kritérium 

 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Celková zmluvná cena za predmet 
zákazky spolu (EUR) 

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

EUR 

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

EUR 

 
 

................. 
EUR 

 
 

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným verejným 
obstarávateľom: Obec Krásnohorské Podhradie  na predmet zákazky: „KOMUNITNÝM  CENTROM ZA 

ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH  VZŤAHOV V OBCI   KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE – SCHODOLEZ “ 
 

 
 
 
 
 
V.............................. dňa ...................... 
       ................................................ 
                                                                                                        (meno,priezvisko podpis oprávnenej  osoby ) 
 
 
 

  
 

 

                                                 
1 V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného 
uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.  


