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Obec Kuzmice, Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12  Kuzmice 

okres Trebišov 

Spisové číslo: 478/2014/PT/1 

 

 
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

Názov predmetu zákazky: „Regulácia potoka na ulici Cintorínskej“  

 

Verejný obstarávateľ nevie určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa §5 ZoVO, z dôvodu 

toho že, nevie posúdiť konkrétny rozsah regulácie potoka uvažovanej investície. Podľa § 9 ods.9 

zákona o verejnom obstarávaní, ak predpokladaná hodnota zákazky neprekročí hodnotu 30 tisíc Eur, 

postačuje na vyhlásenie úspešného uchádzača vyhlásenie súťaže - prieskum trhu vykonané postupom 

podľa §9 ods.9 ZoVO. Verejný obstarávateľ vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky určil 

podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa a 

na webovej stránke verejného obstarávateľa a budú zaslané najmenej trom záujemcom/uchádzačom.  

Vzhľadom k tomu, že predpokladaná hodnota zákazky je obmedzená a bude nižšia ako finančné 

hodnoty pre podlimitné zákazky, pri  zadávaní zákazky Obecný úrad bude postupovať v súlade s § 9 

ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa Smernice č. 1/2013 o jednotnom postupe vykonávania 

verejného obstarávania v podmienkach  a možnostiach obecného úradu Kuzmice. 

V znení vyššie uvedeného zodpovedný zástupca verejného obstarávateľa zverejňuje nasledovné 

oznámenie o zákazkách podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní: 

 

Zverejnenie zadávania zákazky 

Obec Kuzmice, ako verejný obstarávateľ „zverejňuje“ v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. 

v znení neskorších zmien a doplnkov, zadávanie zákazky a týmto prijíma cenové ponuky v lehote 

určenej pre zadávanie zákazky v nasledovnom znení: 

 

Názov zákazky - druh zákazky:  

„Regulácia potoka na ulici Cintorínskej“ – zákazka na vykonanie stavebných prác. 

Skrátený opis predmetu zákazky: 

Predmetom výzvy na predkladanie ponúk, postupom prieskumu trhu je cenová ponuka 

uchádzača na vykonanie stavebných prác na základe osobnej obhliadky miesta výkonu 

stavebných prác a posúdenia rozsahu objemu a finančnej náročnosti stavebného diela. 

Rozsah stavebných prác:  

1. Výkop a uloženie kanalizačného potrubia dimenzie Ø 500 mm z PVC materiálu, 

2. Obsyp potrubia, lôžko pod dlažbu a dlažba z lomového kameňa uložená do betónu, 

3. Prečistenie priekopy a komunikácie po celej dĺžke ulice Cintorínskej. 

 

Súčasťou cenovej ponuky je orientačný výkaz výmer, vypracovaný verejným obstarávateľom za 

účelom porovnania cenových ponúk možných uchádzačov. 

Lehota na dodanie zákazky: 

1 mesiac od podpísania zmluvy 

Dátum zverejnenia oznámenia: 

30.09.2014 
                                                                          ............................................ 
Vypracoval: Ing. Milan Filip, OSO     Ján Geňo, starosta obce  
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Obec Kuzmice, Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12  Kuzmice 

okres Trebišov 

Spisové číslo: 347/2014/PT/2 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

„Prieskum trhu“ 

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je 

zabezpečovaná podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

zmien a doplnkov (ďalej ako ZoVO). 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Verejný obstarávateľ: Obec Kuzmice, okr. Trebišov 

 Sídlo organizácie:    Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice 

 IČO:                         00 331 643 

 DIČ:   2020773458 

 Štatutárny orgán:  Ján Geňo, starosta obce 

 Tel. kontakt:  056/679 12 06 

 E-mail:   obec@kuzmice.eu 

Kontaktná osoba pre VO: Ing. Milan Filip,  

Kontakt:   Tel. kontakt: 0905 303 752, E-mail: milan.filip@elauk.sk 

 

2. Názov zákazky:  

„Regulácia potoka na ulici Cintorínskej“ – zákazka na vykonanie stavebných prác. 

 Problémom riešenia je regulácia miestneho potoka, preventívna ochrana majetku pred záplavami 

a obmedzený rozpočet investora. 
 

 

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predmetom prieskumu trhu je predloženie akceptovateľnej ponuky uchádzača na vykonanie 

stavebných prác pre reguláciu miestneho potoka na ulici Cintorínskej v obci Kuzmice spôsobom 

nacenenia rozpočtu, ktorého výkaz výmer je súčasťou predmetnej výzvy. 

Rozsah stavebných prác:  

1. Výkop a uloženie kanalizačného potrubia dimenzie Ø 500 mm z PVC materiálu, 

2. Obsyp potrubia, lôžko pod dlažbu a dlažba z lomového kameňa uložená do betónu, 

3. Prečistenie priekopy a komunikácie po celej dĺžke ulice Cintorínskej. 

Verejný obstarávateľ predkladá záujemcom o súťaž orientačný výkaz výmer, vypracovaný za 

účelom porovnania cenových ponúk možných uchádzačov. Práce „NAVIAC“ uchádzač predloží 

ako rozšírenú ponuku s osobitným rozpočtom s názvom „ROZPOČET – VARIANTNÉ 

RIEŠENIE“  
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Je obmedzená a musí byť nižšia ako 25.000,- Eur bez DPH z dôvodu obmedzeného rozpočtu 

verejného obstarávateľ a účelovo vyčlenených finančných prostriedkov na tento účel. 

 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky: 

Jeden mesiac. 
 

6. Financovanie zákazky:  

Zákazka bude financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti 30 dní od doručenia faktúry. 
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7. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods.1 písm. f) Zákona č. 25/2006 Z. z. 

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

(ďalej len ZVO). Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. (kópia výpisu zo 

živnostenského registra alebo z obchodného registra). 
 

8. Obsah ponuky: 

Ponuka musí obsahovať:  

8.1. Kópiu dokladu o oprávnení podnikať. (ŽL, Zápis v Obchodnom registri) 

8.2. Čestné prehlásenie uchádzača podľa zverejneného obsahu v súťažných podkladoch 

8.3. Návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka uchádzača 

8.4 Návrh zmluvy podľa zverejneného obsahu v súťažných podkladoch.  
 

9. Predkladanie ponúk: 

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk 

v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal 

musí byť označený textom: „REGULÁCIA KUZMICE“, „Súťaž neotvárať“  

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predloženie žiadosti o súťažné podklady: do: 7.10.2014 do 12:00 hod. 

Lehota na vysvetľovanie súťažných podkladov:  do: 7.10.2014 do 10:00 hod. 

Lehota na predloženie súťažnej ponuky:   do: 7.10.2014 do 12:00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: - uvedená v bode 1. 

11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2014  

12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH. 

13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu: 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  07.10.2014 od 14:00 hod. v  zasadačke obecného 

úradu Kuzmice. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka 

s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom 

mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí. Cenová ponuka  je súčasťou 

 prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami § 42 ZVO. 
 

15. Ďalšie informácie: 

Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom (poštou). Verejný obstarávateľ určil na 

komunikáciu e-mailovú adresu: milan.filip@elauk.sk elektronickej pošty je povinný potvrdiť 

prijatie každej správy v písomnej odpovedi. 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu. 

 

16. Prílohy: č.1 - Špecifikácia predmetu zákazky - zadanie 

č.2 - Návrh Zmluvy o dielo 

č.3 a č.4 – Vyhlásenie uchádzača 

č.5 – Návrh na plnenie kritérií 

 
V Kuzmiciach, dňa 30.09.2014                     

  
        ...................................... 
Vypracoval: Ing. Milan Filip, OSO    Ján Geňo, starosta obce 

 

milan.filip@elauk.sk
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Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zákazky - zadanie: 
 

 

  VÝKAZ VYMER - ROZPOČET 
  

  Stavba: Regulácia potoka na ulici Cintorínskej 

  
   

 

  Miesto: Kuzmice, okr. Trebišov Dátum: 30.09.2014 

  
   

 

  Objednávateľ:  Obec Kuzmice Projektant: 

  Zhotoviteľ: 
 

Spracovateľ: Ing. Milan Filip 

  

  PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 
J.cena 
[EUR] 

Cena 
celkom 
[EUR] 

  Náklady z rozpočtu    

 
  

 

HSV - Práce a dodávky HSV 

    
  

 

Zemné práce 
     

  1 K 162201102 
Vodorovné premiestnenie 
výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m 

m3 112,000     

  2 K 175101101 
Obsyp potrubia sypaninou z 
vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny 

m3 112,000     

  
 

Vodorovné konštrukcie 

    
  3 K 451571111 

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku 
hr. vrstvy do 100 mm 

m2 534,000     

  
 

Komunikácie 
     

  4 K 594511111 
Dlažba z lomového kameňa do 
lôžka z betónu tr. C 8/10 

m2 534,000     

  
 

Rúrové vedenie 
     

  5 K 871393121p 

Montáž potrubia z kanalizačných 
rúr z tvrdeného PVC tesnených v 
otvorenom výkope v sklone do 
20% DN 500 mm 

m 52,000     

  6 M 2860005120 
PVC rúra Ø 500/6m  rúra hladká 

kanalizačný systém  PIPELIFE * 
ks 9,000     

  
 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

    
  7 K 938902103 

Čistenie priekop komunikácií o 
objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 
m3/m 

m 230,000     

  
 

Presun hmôt HSV 
       8 K 998222011 Presun hmôt  t 440,599     

         

Vysvetlivka: * ekvivalentný typovej značke potrubia: „QUANTUM SN12“ 
  
       

        Spracoval: Ing. Milan Filip 
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Príloha č.2 – Návrh zmluvy o dielo: 

ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka 

 

Preambula: Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v prospech 
úspešného uchádzača, ktorého dokumentácia sa nachádza na Obecnom úrade Kuzmice spisové číslo: 
478/2014/PT/3 

 
ČL. I. - ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ:  OBEC KUZMICE, ul.Hlavná 267 , Kuzmice   

v zastúpení:  JÁN GEŇO – STAROSTA OBCE  

IČO:   00 331 643                                                 

    a   
 
1.2. Zhotoviteľ:   

v zastúpení:   

  IČO:    

IČ DPH:    

 
 

Čl. II. - PREDMET ZMLUVY   
 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

2.1. zhotoviteľa, že  zhotoví  pre  objednávateľa  na  stavbu: „Regulácia potoka na ulici Cintorínskej“ 
stavebné dielo podľa čl. III. tejto zmluvy a odovzdá ho objednávateľovi. 

2.2. objednávateľa, že: 
2.2.1  poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela. 

2.2.2  zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku, najneskôr v posledný deň 
lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV. 

 
 

Čl. III. - DIELO - rozsah a obsah predmetu plnenia 
 

3.1 Dielom je vykonanie stavebných prác podľa oceneného výkazu výmer – predloženého rozpočtu 
zhotoviteľa vo verejnej súťaži.  

„Regulácia potoka na ulici Cintorínskej“ stavebné práce v potrebnom rozsahu 

3.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytne veci určené na 
vykonanie diela, ako sú: 

 potrebné podkladové písomnosti – súhlas na uzatvorenie cesty, manipulačný priestor, 

 oznámi svoje požiadavky ovplyvňujúce obsah a formu vykonania stavebného diela, 

 polohopisné a výškopisné zameranie lokality, snímok z pozemkovej mapy, list vlastníctva, 
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 body napojenia, križovania inžinierskych sietí resp. prehlásenie o ich neexistencií v uvedenej 
lokalite. 

3.3. Zhotoviteľ vykoná dielo v spoluprácu s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností 
vo výstavbe. 

3.4.  Dokumentácia: výkaz výmer a stavebný denník zhotoviteľa, podklad pre fakturáciu. 
 
 

Čl. IV. - CENA ZA DIELO 
 

4.1.  Podkladom pre stanovenie zmluvnej ceny stavebného diela je zverejnený výkaz výmer verejného 
obstarávateľa. 

4.2. Cena za dielo je cena z výsledku verejného obstarávania stanovená na základe cenovej ponuky a 
kalkulácie uchádzača/zhotoviteľa diela v čiastke:  
/Slovom: . . . . . . . . . . . . . eur s DPH/ (bez DPH = ..................,- eur + 20% DPH = ..................- eur) 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena nebude upravená žiadnym dodatkom aj napriek 
možného vzniku ďalších nákladov podľa skutočnej potreby nákladov na realizáciu stavby 
zdokumentovaných v rozpočte stavby pre realizáciu stavebného diela. 

4.4. Zmluvnú cenu je možné pri fakturácii upraviť z dôvodu inflácie, resp. devalvácie EUR v čase 
podpísania zmluvy a ku dňu fakturácie . 

4.4.  Harmonogram platieb: 
1. platba – po ukončení výkopových prác a uložení kanalizačného potrubia…..........,- Eur s DPH        
2. platba – po ukončení pokladky dlažby a vyčistenia stavebného priestoru..............,- Eur s DPH   

 
 

Čl. V. - LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 
 

5.1.    Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonaním stavebného diela: 

5.1.1. výkopové práce a uloženie kanalizačného potrubia do 30. októbra 2014 

5.1.2. pokladka dlažby a vyčistenie stavebného priestoru do 10. novembra 2014     

5.2. Objednávateľ splní svoj záväzok: 

5.2.1.  prevzatím diela v deň, keď ho zhotoviteľ ponúkol na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty 
na   splnenie záväzku zhotoviteľa          

5.2.2 zaplatením ceny diela bankovým prevodom v prospech účtu zhotoviteľa v banke:                            
č.ú.:                         v lehote splatnosti faktúry v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy. 
Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

5.3.  Lehoty podľa bodu 5.1. neplynú po čas, počas ktorého zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre   
neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. V prípade nových požiadaviek objednávateľa 
na koncepčné zmeny alebo podstatné prepracovanie časti diela, zmluvné strany dohodnú nové 
lehoty plnenia diela. 

5.3.1. ak lehoty na plnenie podľa odseku 5.1. pripadnú na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným 
dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň 

5.3.2. nesplnenie záväzkov v lehotách podľa odseku 5.1. je omeškaním. 

5.4 Miestom plnenia záväzkov je sídlo objednávateľa. Doručenie písomnosti poštou sa vylučuje. 
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Čl. VI. - ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením 
svojich záväzkov alebo omeškaním. 

6.2. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavineným nesplnením svojich    
záväzkov, neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla 
zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávateľa záväzné. 

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady časti diela podľa čl. III. bodu 3.1., ktoré malo v deň jeho 
odovzdania objednávateľovi, ak sa prejavili počas realizácie stavby odo dňa odovzdania. 
Nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, 
ktorej rozhodnutie je pre  objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká 
dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom 
proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu. 

6.4. Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne svojvoľnými 
zásahmi do diela alebo jeho inou úpravou proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu po 
odovzdaní diela, ktoré výrazne znehodnocujú dielo, a tým znižujú dôstojnosť zhotoviteľa alebo 
jeho vážnosť  v spoločnosti. 

 
 

Čl. VII. - ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1. Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov /čl. V. ods. 5.1.1. a 5.1.2./ sú dohodnuté 
zmluvné pokuty, ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo 
úmyselne. Ak je omeškanie spôsobené práce neschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu 
alebo inou závažnou  udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa, ako aj 
na strane objednávateľa, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí. 

7.2. Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa  je zníženie ceny diela o 0,05 % za každý deň   
omeškania. 

7.3. Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa je zvýšenie ceny diela o 0,05 % za každý deň   
omeškania. 

Čl. VIII. - VLASTNÍCTVO 
 

8.1. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení   
najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objednávateľovi. 

 
8.2. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže 

použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa. 
 
 

Čl. IX. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

9.1. Táto zmluva je platná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola podpísaná zmluvnými stranami.  
Zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne. 

9.2. Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je vyrovnanie vzájomných   
záväzkov. 

9.3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov: 

9.3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak 



Obec Kuzmice   IČO: 00 331 643 Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s.,  

 076 12 Kuzmice   DIČ: 2020773458  Číslo účtu: 9023866/5200 
 

 

9.3.1.1. objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom alebo sú 
natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť 
v legislatívnom procese 

9.3.1.2. objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy 

9.3.1.3. objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je opakovane    
v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa 

9.3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak 

9.3.2.1. zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo         
odmieta spoluprácu  s objednávateľom, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie 
záväzkov zhotoviteľa, 

9.3.2.2. zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy. 

9.4.  Odstúpenie od zmluvy možno urobiť ústnym vyhlásením pred svedkom alebo doručením písomnej  
výpovede. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej 
zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok  zhotoviteľa. Záväzok objednávateľa je 
iba k plneniu, ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od zmluvy. 

9.5.  Táto zmluva je vyhotovená v 2-roch vyhotoveniach, z ktorých jednu dostane objednávateľ a jednu  
zhotoviteľ. 

Prílohy: Návrh na plnenie kritérií súťaže - cenová ponuka. 
 

V  Kuzmiciach, dňa     V  ....................., dňa 
 
 
 
............................:………………………….      ……............................................… 
za objednávateľa: Ján Geňo, starosta obce  za zhotoviteľa:  
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Príloha č.3 – Vyhlásenie uchádzača podľa bodu 8 - Výzvy na predkladanie ponúk: 

 
 
 
 

Čestné vyhlásenie uchádzača 
 

na účely splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 11 zákona č. 

25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vo verejnom obstarávaní realizovanom postupom zadávania zákazky 

prieskumom trhu podľa § 9 ods.9 ZoVO , ktoré vyhlásil verejný obstarávateľ:  

Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Kuzmice, Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 

286/126, 076 12 Kuzmice 

Názov predmetu zákazky:    Regulácia potoka na ulici Cintorínskej  

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená: https://www.uvo.gov.sk/profily 

Uchádzač:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  IČO: 

 

Ja dolu podpísaný . . . . . . . . . . . , majiteľ/konateľ obchodnej spoločnosti:. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , IČO: . . . . . . . . , týmto čestne vyhlasujem, že ku dňu 

lehoty na predkladanie ponúk vo vyššie uvedenom verejnom obstarávaní spĺňame 

podmienky účasti podľa bodu 8 Výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej na webovom 

portály obce Kuzmice, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti osobného 

postavenia uchádzača  podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, čo preukážeme 

predložením originálnych dokladov podľa §26 ods.2, platných ku dňu lehoty na 

predkladanie ponúk v prípade nášho úspechu po vyhodnotení ponúk v uvedenej súťaži. 

 

Toto prehlásenie prikladáme k dokumentačnej ponuke uchádzača za účelom preukázania 

splnenia podmienok osobného postavenia uchádzača pre účasť vo verejnom obstarávaní 

v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

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

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

meno, priezvisko, titul, funkcia,  

podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny za každého člena skupiny) a pečiatka 
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Príloha č.4 – Vyhlásenie uchádzača podľa bodu 8 - Výzvy na predkladanie ponúk: 
 
 
 
 

 

 

 

V Y H L Á S E N I E 
 

 

1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže organizovanej prieskumom trhu, 

ktorej predmetom je vykonanie stavebných prác so skráteným názvom projektu: 

„Regulácia potoka na ulici Cintorínskej“  – vykonanie stavebných prác, ktoré určil 

verejný obstarávateľ (vyhlasovateľ súťaže) v súťažných podkladoch zverejnených v profile 

verejného obstarávateľa a na webovej stránke obce: http://www.kuzmice.eu  dňa 30.09.2014. 

 

2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

 

3. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky 

subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

 

 

 

 

 

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

 

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

meno, priezvisko, titul, funkcia,  

podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny za každého člena skupiny) a pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača (v prípade skupiny za každého 

člena skupiny). Podpis osoby (podpisy osôb) oprávňujúcej k podpisu ponuky (v prípade skupiny splnomocnený 

uchádzač)  musí byť overený notárom. 

http://www.kuzmice.eu/
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Príloha č.5 – Návrh na plnenie kritérií podľa bodu 12 - Výzvy na predkladanie ponúk: 
 

 

N á v r h   n a   p l n e n i e   k r i t é r i í 
 údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní obálok s ponukami 

v súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. 
 

 

 

PRIESKUM  TRHU  -  VEREJNÁ  SÚŤAŽ  

„Regulácia potoka na ulici Cintorínskej“ – vykonanie stavebných prác  

Vypracoval (meno a priezvisko):  

Dátum:   

Názov firmy / organizácie:  

Adresa:   

IČO:   

IČ DPH:  

Platca DPH:   

Tel.:   

e-mail:  

Mobil. tel.:  

 

Kritérium č. 1:  - Najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky ako celku:  

Ponuka uchádzača: 

Činnosť Cena za jednotku Cena celkom 

1. Výkop a uloženie kanalizačného potrubia dimenzie  

Ø 500 mm z PVC materiálu   

2. Obsyp potrubia, lôžko pod dlažbu a dlažba z lomového 

kameňa uložená do betónu 
  

3. Prečistenie priekopy a komunikácie po celej dĺžke 

ulice Cintorínskej 
  

Cena celkom bez DPH ---  

DPH 20% ---  

Cena celkom s DPH ---  

 

Prehlasujem, že cena je stanovená podľa ocenenej špecifikácie predmetu zákazky a je komplexnou 

prílohou cenovej ponuky uchádzača. 

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.  

V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže vylúčená. 
 

 

 

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

meno, priezvisko, titul, funkcia,  

podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny za každého člena skupiny) a pečiatka 

 
 


