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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

na zákazku s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa  

1. Verejný obstarávateľ: 

Názov: Obec Lužianky 

Sídlo: Rastislavova 266,  

PSČ:  951 41 

Mesto/obec: Lužianky  

Štát: Slovenská republika    

IČO: 34003517 

Kontaktná osoba: Jozef Bojda - starosta 

Telefón: + 421 903 731 624 

E- mail: obecluzianky@stonline.sk 

Bankové spojenie: 

IBAN: SK63 5600 0000 0009 0217 5002,   

BIC: KOMASK2X, Prima banka, a.s. Nitra 

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Ing. Dagmar Melotíková, tel. č.: +421 903520052, e-mail: refam@refam.sk 

 

Predmet zákazky 

2. Názov zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na 

vybrané stavby“ 

Link na zákazku:  

https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=55232618& 

 

Verejný obstarávateľ verejne obstaráva Vypracovanie projektovej dokumentácie na 

vybrané stavby Spoločných zariadení a opatrení (PD SZO) v rámci ukončeného 

projektu komplexných pozemkových úprav v katastrálnom území. 

 

3. Druh zákazky: Služby 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

71320000-7 Inžinierske projektovanie 

71322000-1 Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve 

 

 

mailto:obecluzianky@stonline.sk
mailto:refam@refam.sk
https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=55232618&
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5. Miesto dodania a termín dodania: Obec Lužianky, Rastislavova 266, Lužianky 

Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo uvedené v opise 

predmetu zákazky do 90 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia a účinnosti zmluvy o dielo. 

 

6. Opis predmetu zákazky: 

Projektová dokumentácia musí zabezpečiť prínos viacero pozitívnych synergických efektov a 

novú kvalitu životného prostredia, pomocou prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 

urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania 

znečistenia ovzdušia a hluku. Zelené verejné obstarávanie (ďalej len „GPP“) EÚ je verejné 

obstarávanie so zníženým environmentálnym vplyvom. 

o znižuje energetickú spotrebu - náklady na chladenie a/alebo vykurovanie priestorov, 

o znižuje uhlíkovú stopu, pohlcuje CO2 – cca 5kg / 1m2 / 1rokPosúdenie 

environmentálnych vlastností plôch s použitím systémov certifikácie s viacerými kritériami 

a nástrojov uhlíkovej stopy podľa ISO 14067 alebo rovnocennej normy; 

o znižuje náklady za odvádzanie zrážkových vôd do kanalizácie, 

o zabezpečuje retenciu vody - zadržiavanie vody , umožňuje efektívne využívanie zadržanej 

zrážkovej vody, resp. dotovanej sivej vody na odparovanie zo zelených plôch, 

o umožňuje efektívne využívanie zadržanej zrážkovej vody na vyparovanie - 

evaporovanie zo zelenej plochy - účinok ochladzovania a znižovania prašnosti - 

nastavuje ,,malý vodný obeh" v okolí stavby.  

o používanie stavebných materiálov s vysokým recyklovaným alebo opätovne používaným 

obsahom a vedľajších produktov, 

o výstavba a uvedenie do prevádzky komponentov kontroly znečistenia vody a kapacity 

zadržiavania dažďovej vody ideálne vrátane ľahkých konštrukčných riešení do systému 

odvodňovania, napr. pri výstavbe ciest, 

o odvodňovacie systémy pre cesty nesmú byť pripojené k hlavnej kanalizácii. Odvodňovací 

systém musí obsahovať také komponenty odvodňovania, ktoré pomáhajú odstrániť 

usadeniny a pevné častice z dažďovej vody 

o projekt, špecifikácia a riadenie lokalít s cieľom maximalizovať opätovné použitie 

vyťažených materiálov a pôdy (vrátane vrchnej vrstvy), maximalizovať opätovné použitie a 

recyklovanie odpadu zo stavebných a demolačných prác a odpadu z iných priemyselných 

procesov, a používať stavebný materiál s vysokým recyklovaným alebo opätovne 

používaným obsahom vrátane vedľajších produktov 

o zavedenie prvkov kontroly znečistenia vody a prvkov kapacity zadržiavania dažďovej vody 

vrátane ľahkých konštrukčných riešení (napr. prírodné riešenia) v systéme odvodňovania, 

ako aj možnosti vytvorenia prirodzeného prostredia predovšetkým na zníženie odtekajúcej 

vody do kanalizácie a celkového objemu vody, ktorá vteká do miestnej kanalizácie alebo 

povrchových vôd, čím by sa podstatne znížili škody súvisiace s povodňami. 

 

Predmetom zákazky je výber projektanta pre projektová dokumentáciu k projektu s názvom: 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na vybrané stavby“ 

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie komplexnej projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie na súbor stavieb Spoločných zariadení a opatrení (SZO) v rámci projektu 
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ukončených komplexných pozemkových úprav (PPÚ) v kat. území Lužianky. Súčasťou 

zákazky je aj dodanie výkazu výmer pre jednotlivé stavebné objekty. 

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná s poukazom na technické podmienky 

stanovené v Dokumentácii stavieb ciest TP 03/2006, vydanými Ministerstvom dopravy pôšt a 

telekomunikácií Slovenskej republiky, Sekciou dopravnej infraštruktúry v mesiaci december 

2006 pre projektovanie cestných stavieb a príslušných STN, zároveň dodané dielo musí byť 

vyhotovené so všetkými náležitosťami potrebnými pre konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v súlade s Vyhláškou 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona.    

 

Obec Lužianky disponuje niektorými technickými podkladmi k časti pripravovaných stavieb. 

Tieto podklady sa nachádzajú ako  príloha č. 5, link: 

https://drive.google.com/folderview?id=1jUc2ScftvSYsHiapehPND7HlRJGMCob-. V prípade 

potreby zabezpečenia ďalších podkladov (napr. Inžiniersko - geologický prieskum ) 

k vyhotoveniu predmetu zákazky, projektant si tieto zabezpečí vo svojom mene, pričom 

celkové predpokladané náklady na získanie podkladov podrobne rozpíše a následne si ich 

premietne do výslednej ceny za dielo.    

 

Na základe § 10 ods. 7 zákona č. 330/1991 Zb. schválené všeobecné zásady funkčného 

usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa odseku 6 nahrádzajú na účely 

výstavby spoločných zariadení a opatrení rozhodnutie o umiestnení stavby, ak ide o prípady 

uvedené v § 12 ods. 4 písm. a) až d), rozhodnutie o využívaní územia vypracované v súlade so 

záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej 

pôdy a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku. 

 

Obec Lužianky ako objednávateľ PD odporúča rozčleniť cestnú stavbu P-21 – (minimálne 

kategória cesty  7,0/60) do samostatných stavebných objektov. 

 

Pre pôvodne v projekte SZO PPÚ označenú komunikáciu P-21 sa bude vyhotovovať PD od 

staničenia cca 0,8 km až do ukončenia  1,591 km. Z dôvodu možného napojenia uvedenej 

komunikácie na novovybudovanú cestnú sieť v obytnej štvrti Korytov, navrhujeme túto cestnú 

komunikáciu rozčleniť ešte na menšie stavebné objekty. 

Pri komunikácii P -21 navrhujeme inú triedu dopravného zaťaženia ako aj skladbu stavby, než 

bola pôvodne navrhnutá v roku  2007 v rámci PPÚ. Uvedená komunikácia má v budúcnosti 

slúžiť ako dopravná spojnica v smere juh - sever pre doposiaľ priamo nespojené časti obce, 

pričom má zároveň slúžiť ako hlavná obslužná komunikácia pre novonavrhované rodinné domy 

v lokalite nad železničnou stanicou Lužianky, v ktorej sa súčasnosti realizuje projektu 

jednoduchých pozemkových úprav – lokalita Diely I. 

 

S
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1 

Cestná 

komunikác

ia 

Od 0,8 km 

– cca 1,591 

km 

1880, 

1908 

 

292

9 
Obec P - 21 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=17&c=18.018052,

48.353396&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-

c/834408/1880?zoom=false 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=15&c=18.014597,

48.346844&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-

c/834408/1908?zoom=false 

243/11 
123

6 
FO P - 21 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=orto&z=19&c=18.020505

,48.351951&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-

 c/834408/243_11?zoom=false

 

Súčasťou  stavebného objektu musí byť aj naprojektovanie dopravného napojenia na obecnú komunikáciu na parcele reg. „C“ č.  1893 a  

(LV č. 2929) , resp. „E“ č. 541/75 (LV1698) 

 

2 

 

Kruhová 

križovatka 

 

1908, 

1697, 

1910/2,  

292

9, 

353

9 

Obec/ 

RKC 

Biskupst

vo Nitra  

 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=15&c=18.01459

7,48.346844&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-

c/834408/1908?zoom=false 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=18&c=18.019370,

48.347389&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-

c/834408/1697?zoom=false 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=18&c=18.021189,

48.347650&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-

c/834408/1910_2?zoom=false 

Uvedená kruhová križovatka by mala tvoriť spojnicu ciest P -21 (cca na 0,8 km) a jej napojenie na existujúcu cestnú sieť na parcele reg. 

„C“ č. 1910/41 (LV č. 3539) –  v rámci tejto stavby je potrebné vyriešiť prepojenia cez navrhovaný zasakovací prieloh (ZaPr-8) na 

parcele reg. „C“ č .1879 (LV 2929) a cez budúci zvodný prieloh (ZvPr-6b) na parcele reg.  „C“ č. 1909 ( LV 2929).  

Kruhová križovatka by mala byť naprojektovaná tak, aby z nej boli možné výjazdy na parcelu „C“ 1908 v smere na sever, následne aj 

ďalšie napojenie v smere na juh tejto parcely, pripojenie na parcelu „C“ 1910/41 a napojenie na parcelu „C“ 1776, na ktorej sa podľa ÚP 

v budúcnosti počíta so zriadením pohrebiska. 

Súčasťou  stavebného objektu musí byť  aj naprojektovanie dopravného napojenia stavebného objektu na exitujúcu komunikáciu na 

parcele reg. „C“ č.  1910/41. 

 

Pozdĺžne odvodnenie komunikácie P -21: 

Súčasťou dodaného diela musí byť aj  projektová dokumentácia pre vybudovanie 

zasakovacieho prielohu ZaPr-8 na parcele reg. „C“ č. 1879 (LV 2929) od staničenia cca 0,8 km 

do 1,591 km komunikácie P-21. Zasakovací prieloh môže byť okrem trávnatej plochy tvorený 

aj vhodnými drevitými zložkami. 

Na dotykoch parciel reg. „C“ č. 1879 (ZaPr-8), parc. reg. „C“ č. 1909 (budúci zvodný prieloh 

ZvPr-6b),parcela reg. „C“ č. 1700  a parcela reg. „C“ č. 1697 (pozemok určený tiež na 

odvodňovací kanál – v súčasnosti nerealizované) je potrebné navrhnúť recipient vody. Do 

budúcnosti je potrebné počítať s možnosťou napojenia na nadväzujúci zvodný prieloh ZvPr-6b 

- parc. reg. „C“ č. 1909 a teda prispôsobiť tomu aj technické riešenie objektov. 
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https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=17&c=18.018052,48.353396&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-c/834408/1880?zoom=false
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https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=15&c=18.014597,48.346844&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-c/834408/1908?zoom=false
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https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=18&c=18.021189,48.347650&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-c/834408/1910_2?zoom=false
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  3 

Zasakovací 

prieloh 

ZaPr-8 

1879 
292

9 
Obec ZaPr-8 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=15&c=18.016583,

48.351266&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-

c/834408/1879?zoom=false 

 

 

 
Kompletná projektová dokumentácia bude dodaná nasledovne:  

Všetky materiály vyhotovené zhotoviteľom v analógovej forme softvérovými nástrojmi sa pre 

účely možnosti opätovného vytlačenia odovzdávajú uložené (teda nie skenované) aj v 

elektronickej forme v súboroch vo formáte PDF, dwg. resp. iných súboroch, ktoré úplne 

korešpondujú s analógovou formou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dokumentáciu v 5 

vyhotoveniach v analógovej forme a v 2 vyhotoveniach v digitálnej forme 

 

Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená podľa platných STN a EN a všeobecne 

záväzných predpisov, ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa udelenými zhotoviteľovi na 

základe zmluvy a dohodami zmluvných strán tak, ako budú príslušnými rozhodnutiami alebo 

stanoviskami dotknutých  orgánov a inštitúcií, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. 

dopad na zhotovenie diela. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh spôsobu 

likvidácie stavebnej sute a odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou.  

Projektová dokumentácia musí obsahovať všetky profesie, resp. musí byť vypracovaná tak, aby 

verejný obstarávateľ túto mohol využiť v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 

stavebných prác, poskytnutia služieb alebo dodanie tovaru environmentálneho charakteru. 

Požaduje sa aj vypracovanie rozpočtu  s výkazom výmer. Každý dokument a aj technická 

správa musia byť podpísané a opečiatkované oprávneným projektantom. Spracovateľ 

projektovej dokumentácie rovnako aj každý člen projektového tímu, musí mať príslušné 

oprávnenie pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej 

oblasti). 

Projektová dokumentácia bude v priebehu spracovania a v závere prác konzultovaná 

s verejným obstarávateľom.  

 

 

 

 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=15&c=18.016583,48.351266&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-c/834408/1879?zoom=false
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=15&c=18.016583,48.351266&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-c/834408/1879?zoom=false
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=15&c=18.016583,48.351266&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-c/834408/1879?zoom=false
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Komplexnosť dodania predmetu zákazy: 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu 

a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie 

predmetu zákazky. Ponuky dané len na časť zákazky, obstarávateľ nezaradí do vyhodnotenia. 

 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 

predložené. 

 

7. Obhliadka miesta predmetu zákazky: Vzhľadom na predmet zákazky verejný obstarávateľ 

odporúča obhliadku.  

 

Výsledok verejného obstarávania 

8. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená: Zmluva o dielo 

Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 3 k tejto Výzve. Do návrhu doplní uchádzač svoje 

identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača. 

 

Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť 

použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných 

nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom 

obstarávaní. 

 

Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s 

ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 

 

9. Obchodné a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z finančných 

prostriedkov verejného obstarávateľa.  

 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

10.  Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v 

Eur s DPH. Verejný obstarávateľ postupuje zjednodušeným postupom, a to tak, že víťazného 

uchádzača vyhodnotí na základe prieskumu trhu.  

Postup sa bude považovať za ukončený a víťazný uchádzač z prieskumu trhu bude 

vyzvaný k súčinnosti k podpísaniu kúpnej zmluvy na plnenie predmetu zákazky. 

1. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako priemerná cena 

z predložených cenových ponúk presiahne výšku finančného limitu 30.000,- Eur bez DPH, 

verejný obstarávateľ použije ponuky pre účely stanovenia PHZ. 

2. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako priemerná cena 

z predložených cenových ponúk nepresiahne výšku finančného limitu 30.000,- Eur bez DPH, 

verejný obstarávateľ použije ponuky pre účely výberu uchádzača na základe kritéria  –

 najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH. 
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Podmienky účasti uchádzačov  

11.Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov: 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia:  

11.1Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) ZVO – musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 

Podľa § 45 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 

ods. (4) ide o Vybrané činnosti na projektovanie uvedených druhov cestných stavieb 

definovaných v špecifikácii predmetu zákazky, ktoré môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré 

získali oprávnenie na výkon týchto činností podľa osobitných predpisov.* 

* Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 

autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. . 

11.2 Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  

Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o 

verejnom obstarávaní predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky 

od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom 

je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb 

rovnakého alebo podobného charakteru, ako tento predmet zákazky, pričom boli kumulatívne s 

rozpočtovým nákladom 10 000.00 EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia 

verejného obstarávania. Za rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa považuje cestná 

komunikácia a jej odvodnenie – prieloh. 

 

Splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 zákona možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 

zákona Čestným vyhlásením, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne 

nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.  

Uchádzač alebo záujemca môže v súlade § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na 

preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 

kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Ak do súťaže predloží ponuku skupina 

dodávateľov, doklady preukazujú v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

11.3 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO, túto skutočnosť si overí verejný 

obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 

vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Uchádzač 

nemusí predkladať v ponuke tento doklad, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ 

sám v príslušnom registri. 

 

11.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 
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11.5 Dňa 27. 03.2020 nadobudol účinnosť tzv. „lex-korona“, ktorým sa okrem iného 

novelizoval aj ZVO. Novelou sa menia pravidlá týkajúce sa zákazu uzavrieť zmluvu, ak 

uchádzač alebo jeho subdodávatelia nie sú zapísaní v Registri partnerov verejného 

sektora, a to pri zákazkách s nízkou hodnotou.  

  

Predloženie ponuky 

12. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o 

cenách vykonáva. 

Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a 

požiadaviek verejným obstarávateľom uvedených v Opise predmetu zákazky. 

Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná.  

Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom 

ako „Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“, ktorý tvorí Prílohu č. 2  tejto výzvy.       

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú cenu je potrebné 

určiť najviac na 2 desatinné miesta. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie:  

o navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,  

o výška a sadzba DPH,  

o navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 

„Nie som platcom DPH“. 

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši. 

 

13. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk 

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. 

 

14. Obsah ponuky uchádzača:  

o Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 1 

o Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), Príloha č. 2 

o Doplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo, Príloha č. 3 

o Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4 

 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 

vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk:  03.06.2020 do 10:00 hod. 
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16. Miesto a spôsob doručenia ponuky:  

Ponuky je potrebné doručiť (možnosť výberu): 

 Osobne do podateľne: Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky 

 Poštou na adresu: Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky, Ponuky sa 

predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená 

nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania: „Cenová ponuka – 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na vybrané 

stavby“, ako aj obchodným menom a sídlom uchádzača. 

 Elektronicky: Verejný obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie 

vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné 

so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, 

a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa 

verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom 

určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli 

www.ezakazky.sk, ak nie je v tejto Výzve výslovne uvedené inak. 

 

17. Doplňujúce informácie 

o Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet 

zákazky uvedené v tejto výzve. 

o Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené 

verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý 

predmet zákazky v Eur s DPH. 

o Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk,  bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

o V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť 

zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí. 

o Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

o Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných 

prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

o Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných 

dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve 

- zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo. 

o Verejný obstarávateľ stanoví predpokladanú hodnotu zákazky na základe priemeru cien bez 

DPH zo všetkých doručených ponúk. 

 

http://www.ezakazky.sk/
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V Lužiankach, 18.05.2020      

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

                                            Jozef Bojda – starosta v.r. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 -  Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo (návrh) 

Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 5 – Technická dokumentácia, link: 

https://drive.google.com/folderview?id=1jUc2ScftvSYsHiapehPND7HlRJGMCob- 
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Príloha č. 1 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Názov zákazky: „Vypracovanie  projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na 

vybrané stavby“ 

Obchodný názov spoločnosti:    

Sídlo alebo miesto podnikania:  

 Ulica, číslo sídla:   

PSČ:   

Mesto:   

Štát:   

Štatutárny zástupca:   

Meno, priezvisko, titul:   

Telefón:   

E-mail:   

Internetová adresa:   

Všeobecné identifikačné údaje:    

IČO:    

IČ DPH:   

DIČ:   

IBAN:   

Banková inštitúcia:   

Kontaktná osoba:   

Meno, priezvisko, titul:     

E-mail:   

 

 

 

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

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

     podpis a pečiatka uchádzača, 

                                                                                               resp. osoby oprávnenej konať za 

uchádzača 
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Príloha č. 2 

 

Návrh na plnenie kritérií 

Názov zákazky: „Vypracovanie  projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na 

vybrané stavby“ 

Obchodné meno spoločnosti: 

Adresa uchádzača: 

IČO: DIČ:  IČ DPH: 

Zapísaný v  

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

Telefón: e-mail: 

Bankové spojenie: Číslo účtu: 

P. 

č. 
Popis položky 

 

Cena  celkom v 

Eur bez DPH 
DPH 

Cena celkom v 

Eur s DPH 

1. 
Projektová dokumentácia na vybrané 

stavby 

 

 

 

 

 

 
 

 Cena celkom:  

 
    

 

V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené 

v opise predmetu zákazky. 

 

Som platiteľom DPH                    ÁNO / NIE 

 

 

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

 

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

podpis a pečiatka uchádzača,  

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača 
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Príloha č. 3 

Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 631 Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:    

Zastúpený: Jozef  B O J D A – starosta obce 

Sídlo: Rastislavova 266, 951 41  Lužianky 

IČO: 34003517  

DIČ: 2021083438 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Nitra 

IBAN:     SK63 5600 0000 0009 0217 5002    

Kontaktná osoba: Jozef Bojda t.č. : 0903 731 624 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ:     

Zastúpený:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

Bankové spojenie:  

IBAN:       

Kontaktná osoba:  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľa a zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je  vypracovanie projektovej dokumentácie na vybrané stavby 

Spoločných zariadení a opatrení (PD SZO) v rámci ukončeného projektu komplexných 

pozemkových úprav v katastrálnom území. 

2.2 Projektová dokumentácia musí zabezpečiť prínos viacero pozitívnych synergických efektov 

a novú kvalitu životného prostredia, pomocou prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 

urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania 

znečistenia ovzdušia a hluku. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo v súlade s príslušnými normami STN, zároveň 

dodané dielo musí byť vyhotovené so všetkými náležitosťami potrebnými pre konanie podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v 

súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
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2.4 Všetky materiály vyhotovené zhotoviteľom v analógovej forme softvérovými nástrojmi, sa 

pre účely možnosti opätovného vytlačenia odovzdávajú uložené (teda nie skenované) aj v 

elektronickej forme v súboroch vo formáte PDF, dwg. resp. iných súboroch, ktoré úplne 

korešpondujú s analógovou formou. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v budúcnosti bude zadaná zákazka na 

vypracovanie PD na preložku VN, ktoré križuje uvedené stavby, zhotoviteľ najviac v lehote 

troch rokov od podpisu tejto zmluvy poskytne projektantovi tejto stavby súčinnosť pri 

vyhotovovaní PD,  a to výhradne v prípade, ak by prišlo ku križovaniu jednotlivých 

navrhovaných stavebných objektov.     

2.6 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak budú vznesené pripomienky dotknutých 

organizácií (líniové stavby – siete a iné), ktoré by mohli mať vplyv na konanie podľa 

zákona č. 50/1976 Zb., zhotoviteľ ich zapracuje a dielo upraví v lehote 30 dní odo dňa ich 

oznámenia objednávateľom. 

2.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že je držiteľom oprávnení na projektovanie uvedených druhov 

cestných stavieb definovaných v špecifikácii predmetu zákazky.   

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať aj dokumentáciu potrebnú na vybudovanie ekologických 

prvkov definovaných v špecifikácii predmetu zákazky a garantuje, že osoba u ktorej si 

zadal zhotovenie takejto dokumentácie je držiteľom potrebného oprávnenia na 

projektovanie krajinotvorných  prvkov.  

2.9  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na 

svoje náklady, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. 

2.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto 

zmluvy. 

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví v súlade s požiadavkami objednávateľa a 

s podmienkami objednávateľom organizovaného verejného obstarávania, t.j. Výzvy na 

predloženie cenovej ponuky zo dňa .......................... 

 

Článok III. 

Termíny a miesto plnenia 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo uvedené v tejto 

zmluve do 90 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať v 5 vyhotoveniach v analógovej forme a v 2 vyhotoveniach v 

digitálnej forme 

3.3 Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa bodu 3.1. sa považuje odovzdanie diela 

zhotoviteľom a prevzatie celého riadne zhotoveného diela objednávateľom na základe 

písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného objednávateľom 

a zhotoviteľom.  

3.4 Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň prevzatia diela 

objednávateľom. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ 

neposkytol potrebnú súčinnosť.  

3.5 Vlastníctvo k vykonanému dielu prechádza na objednávateľa dňom písomného odovzdania 

a prevzatia diela objednávateľom v zmysle bodu 3.1 tohto článku. Zhotoviteľovi v zmysle 
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zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov, na vyhotovený 

predmet zmluvy vzniká autorské právo.  

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.  

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených 

v tejto zmluve a že za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto 

zmluvy. 

 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle Zákona NR SR 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2 Cena za zhotovenie diela vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa ....................... 

Celková cena diela predstavuje sumu: 

Cena diela celkom bez DPH ...........................    EUR 

DPH (20 %) ...........................    EUR 

Cena diela celkom s DPH ...........................    EUR 

(slovom ............................................................................) 

4.3Dohodnutá cena je maximálna a zahrňuje všetky náklady spojené s vypracovaním diela. 

4.4 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vyhotovené a odovzdané dielo, a to po jeho 

protokolárnom odovzdaní zhotoviteľom a prevzatí objednávateľom. 

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe faktúry 

zhotoviteľa, vystavenej po prevzatí diela objednávateľom, so splatnosťou do 30 dní odo dňa 

doručenia faktúry objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

4.6 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového 

dokladu v zmysle Zákona č.222/2004 Z.Z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov: označenie faktúry a jej číslo, názov a sídlo zmluvných strán, IČO, DIČ, IČ DPH, 

číslo zmluvy, opis vykonaného diela a deň odovzdania diela, deň vystavenia a odoslania 

faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia zhotoviteľa a číslo účtu, rozsah 

diela, fakturovanú čiastku, pečiatku a podpis oprávnenej osoby Faktúra sa vyhotovuje v 4 

(štyroch) originálnych vyhotoveniach. 

4.7 Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa 

potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí diela a následne vystavená a objednávateľovi 

doručená faktúra zhotoviteľa. 

4.8 Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na plnenie predmetu zmluvy. 

 

Článok V. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa platných 

právnych predpisov, technických noriem a podmienok tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti 

dojednané v tejto zmluve. 
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5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za 

vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinnosti a nedodržaním platných noriem.  

5.3 Záručná doba za dielo je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa jej protokolárneho 

odovzdania zhotoviteľom objednávateľovi. Zhotoviteľ berie na vedomie orientačné zakreslenie 

nadzemných a podzemných vedení, ktorých stav je z rokov 2007 (PPÚ), resp. 2015 (ÚP). 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vád v záručnej dobe, je objednávateľ 

oprávnený požadovať odstránenie týchto vád a zhotoviteľ je povinný bezplatne tieto vady 

odstrániť. 

5.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi zistené vady diela bez zbytočného 

odkladu.  

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadne vady diela zistené objednávateľom odstrániť bezplatne, 

bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľom, 

najneskôr do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie. 

5.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

Článok VI. 

Zmluvné pokuty 

6.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. 

6.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v čase dohodnutom v tejto zmluve príp. v čase písomne 

dohodnutom zmluvnými stranami, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej 

vyfakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

6.3 Zaplatením zmluvnej pokuty, nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

6.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade, že omeškanie zhotoviteľa je spôsobené prekážkou 

na strane objednávateľa (napr. neskorým dodaním podkladov). 

6.5 Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v lehote vymedzenej touto zmluvou, zhotoviteľ je 

oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z 

celkovej vyfakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 

Článok VII. 

Odstúpenie  od zmluvy, riešenie sporov  

7.1 Každá  zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených zákonom 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

7.2 Odstúpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za 

podstatné porušenie považujú zmluvné strany najmä omeškania s plnením ich záväzkov, a to 

napriek písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej lehoty na dodatočné 

splnenie záväzku povinnej strany. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia 

oznámenia. 

7.3 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z 

tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie. 

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzájomné spory budú riešiť predovšetkým vzájomnou 

dohodou a až následne súdnou cestou.  
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Článok VIII. 

Vyššia moc 

8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich 

nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. mobilizácia, vojna, povstanie, živelné pohromy, atď. 

8.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej  moci, 

strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo 

vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 

vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia 

o odstúpení od zmluvy. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou sa riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.  

9.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. K návrhu dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť do 5 dní odo dňa 

ich doručenia druhej zmluvnej strane.  

9.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

9.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle 

objednávateľa. 

9.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych exemplároch, z ktorých objednávateľ 

dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.  

9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy: 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), 

Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky 

9.7 Podpísaní štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán prehlasujú, že sú oprávnení túto 

zmluvu uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že jej 

obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

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

Objednávateľ:      Zhotoviteľ 

 

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

  Jozef   B O J D A              

 starosta obce 
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Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača 

 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO) 

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

 

 

týmto vyhlasuje, že:  

 

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Vypracovanie  projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na vybrané stavby“, 

ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch 

poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk; 

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú 

pravdivé a úplné; 

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 

čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude 

obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená; 

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; 

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 

sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 

právoplatne uložená sankcia; 

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným 

obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov; 

- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného 

obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky, 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nevyvíjal a nebude 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 jeho 

postavenia v súťaži,  

 neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo 

nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 

zadaním tejto zákazky,  
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 bude 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, 

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 

obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania. 

 

 

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

   

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

             podpis a pečiatka uchádzača,  

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača  

 

 

 

 

 

 

 

 


