
 
 

ZÁKAZKA   S NÍZKOU  HODNOTOU 
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých 
zákonov v znení   neskorších  predpisov ( ďalej len „ ZVO “) na  uskutočnenie   stavebných   prác 

podľa  § 3 ods.(3) zákona  
 

VÝZVA NA   PREDKLADANIE  PONÚK 
 
    
     OBEC:  Obstarávateľ  podľa § 8    zákona č. 343/2015 Z.z. o  verejnom obstarávaní  
 

 
1. Identifikácia  obstarávateľa: 

Názov: Mária  Katonová  CENTRUM Nákupné   stredisko   
IČO :          33009741 
DIČ :           1020677647 
Sídlo:  Hradná 158, 049 41 Krásnohorské Podhradie  
Kontaktná osoba za obstarávateľa : Mária  Katonová, majiteľka 
 E--mail:  katonova.penzion@gmail.com 
Tel.: +421 911 900 539 

 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 
Erika Szabadosová ,  splnomocnená osoba  
Adresa: ER -  STAVING s.r.o.,IČO :  36 714 941  
             Šafárikova  39, 048 01 Rožňava  
E--mail:  erstaving@gmail.com  
Mob.:    0905 921 307  
 

2. Opis predmetu   zákazky  
Názov  predmetu  zákazky  :   Vybudovanie nového podlažia s novými izbami  na  existujúci objekt  

penziónu a reštaurácie  
• Práce   nie  bežné  na  trhu  

 
Základné údaje charakterizujúce stavbu .  
 
Predmetom projektovej dokumentácie je zabudovanie podkrovia  pre „rekreačno- ubytovacie zariadenie“ s nízkou kapacitou 
lôžok . Navrhované podkrovie sa nachádza na v objekte na  pozemku s parc. číslami :  č.p. 36/7, 36/8, 36/9,36/10, 36/14. 
Zároveň sa v danej lokalite vybuduje doplnkové zariadenie – letná terasa pre oddych a detské ihrisko , z realizujú sa terénne 
a sadové  úpravy v okolí objektov.   
 
Objekt bude slúžiť potrebám investora na základe nových ekonomicko - spoločenských potrieb v oblasti rekreačno-ubytovacích 
činností. Zámerom investora je vytvoriť  a rozšíriť vhodné miesto pre poskytovanie adekvátnych služieb svojim klientom 
v oblasti gastronómie a cestovného ruchu .  Hlavným  cielom je rekonštrukcia, modernizácia s nadstavbou existujúceho  
zariadenia. Zabudovanie podkrovia a nadstavba  sa navrhuje ako jednotný architektonický komplex, s dodatkovými funkciami 

 
Vybudovanie nového podlažia s novými izbami  na  existujúci objekt  

penziónu a reštaurácie  
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/prispôsobený už existujúcej zástavbe/ ktorý svojim dynamickým stvárnením  a voľbou prírodných stavebných materiálov 
zároveň spĺňa nároky modernej architektúry ale  aj príjemného prírodného a vidieckeho výrazu hodiaceho sa k danej funkcii 
a do daného prostredia.  Do nového objektu /so01/  sa vstupuje  zo zadného traktu, kde sa umiestnili priestory  recepcie. 
Súčasťou návrhu je aj doplnenie pozemku so spevnenými plochami a s novými prístupovými schodiskami.  
 

Požiadavky  na predmet  zákazky: 
 
Verejný   obstarávateľ požaduje   realizovať  stavebné   práce  podľa  vypracovaného  projektu   stavby a  
priloženého   výkazu  výmer  .   
 
Ak sa súťažné podklady a ich prílohy odvolávajú na konkrétnu značku, typ alebo    výrobcu, platí odkaz “alebo 
ekvivalentný”. Ekvivalentný produkt musí spĺňať minimálne kritéria na stavebno-fyzikálne, statické, konštrukčné, 
záručné, funkčné a estetické požiadavky podľa zákonných predpisov a noriem, podľa ktorých je stavebný objekt 
navrhnutý. Pripúšťa a akceptuje sa ekvivalent iného výrobcu, výrobného postupu,    značky v rovnakej alebo vo 
vyššej kvalite. Uchádzač doplní konkrétny názov/značku v     rámci položiek kde je uvedený údaj „…“ Uvedený 
doplnený návrh uchádzača v opise položky musí byť v súlade so sprievodnou dokumentáciou alebo ekvivalentný. 
 
Verejný   obstarávateľ požaduje,  aby do  ponukovej   ceny  zahrnul   uchádzač  aj   vytýčenie všetkých   podzemných  
zariadení   u jednotlivých   správcov  podľa  ich  prítomnosti   v  dotknutom  území   staveniska,  ak  by  sa  také  
na  stavenisku  mali   nachádzať. .    Víťazný   uchádzač  zabezpečí  na  vlastné   náklady  aj   vytýčenie   staveniska   
a  následné   porealizačné   zameranie . 
 
Pri vykonávaní prác je nevyhnutné dodržiavať najmä : 
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných 
prostriedkov 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko a nariadenie vlády SR č. 392/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov 
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami a nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného 
a zdravotného označenia pri práci 
Vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné  požiadavky na zaistenie  bezpečnosti práce a 
technických zariadení a to v znení vyhlášok č. 147/2013 Zb. a   
č. 484/1990 Zb. 

 
3.   Predloženie ponuky :  

 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu   ER -  
STAVING s.r.o.,IČO :  36 714 941   Šafárikova  39, 048 01 Rožňava  v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci 
je termín doručenia ponuky. 

  Obal musí byť označený menom a adresou verejného obstarávateľa, menom a adresou uchádzača, nápisom 
NEOTVÁRAŤ! a heslom „Vybudovanie nového podlažia s novými izbami  na  existujúci objekt  

penziónu a reštaurácie  „ 
Súčasťou ponuky musí byť Cenová ponuka (Príloha č. 1), nacenený výkaz výmer (Príloha  ) a ostatné 
požadované doklady podľa   tejto Výzvy.  
 

 
 

5.  Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie: 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 
6.  Hlavný kód CPV: 

45000000-7 
Druh zákazky: 



Stavebné práce 
7.  Rozdelenie   predmetu  zákazky:  Verejný   obstarávateľ neumožňuje   rozdeliť   predmet  zákazky. Uchádzač, 

ktorý sa   rozhodne  predložiť  ponuku,   musí   ju   predožiť na celý   predmet zákazky.  
8.  Variantné riešenie :  neumožňuje sa   
9. Predpokladaná   hodnota   zákazky :   139 435,49 €  bez   DPH. 

Predpokladaná hodnota   zákazky  bola  stanovená   ocenením  nákladov stavby   stavebným  rozpočtovým 
softvérom. 

10. Vysvetlenie: 
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej sprievodnej 
dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však dva 
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa 
požiada najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

11. Komunikácia: 
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne t. j. e-mailom. Verejný 
obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu  erstaving@gmail.com  .Cez uvedenú adresu bude prebiehať 
všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi ( oslovenie, žiadosti o vysvetlenie, 
informácia o vyhodnotení ponúk atď. ). Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu protistrany 
potvrdenie o doručení každej e-mailovej korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu o doručení, 
bude považované za doručené. 
  

12. Spôsob určenia ceny: 
Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle 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 vykonáva zákon NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých 
položkách v eur ako aj celkovú, resp. konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa 
predloženého výkazu výmer.Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace 
s prácami. 
Uchádzač -  platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

1. navrhovaná cena  v eur bez DPH, 
2. hodnota DPH v eur 
3. navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eur s DPH, 

V  prípade,   že uchádzač nie  je   platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som platiteľ DPH“) . 
V  prípade,  že  sa  víťazný   uchádzač   počas  plneia  predmetu  zákazky stane platcom  Dph,  celková  
suma   predmetu   zákazky ostáva nezmenená. 

 
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve o dielo, bude jej neoddeliteľnou 
súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet 
zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, rep. zverejnenia výzvy na predkladanie 
ponúk. 
Ponuková  cena bude  stanovená  ako   konečná  cena.   

 
13. Miesto uskutočnenia stavebných prác: 

k.ú. Krásnohorské Podhradie  

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena v eur s DPH.  
 
Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, bude vyhodnotený ako 
úspešný uchádzač. Ostatní   uchádzači  budú   vyhodnotení  ako   neúspešní. Neoddeliteľnou súčasťou 
tejto výzvy je príloha č. 1 „ Návrh na plnenie kritérií“, ktorú verejný obstarávateľ predkladá uchádzačom ako 
doporučený vzor, ktorý uchádzač predloží v ponuke. 

 
Spôsob hodnotenia :  
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Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH u platiteľa  dane alebo 
celkom , v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky .  
 Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. 
Vyhodnotenie ponúk  sa uskutoční na základe doručených ponúk. Vyhodnotenie   ponúk  bude neverejné.  
 

11. Zahájenie   prác : 
Verejný   obstarávateľ požaduje realizovať   práce až  po  nadobudnutí   účinnosti   zmluvy  o  dielo, ktorá  
nastane  min.nasledujúci  deň po  jej  zverejnení  na webovom  sídle     obstarávateľa.  
Práce  budú   zahájené  do 3  pracovných   dní  odo dňa  prevzatia staveniska  o   čom sa  napíše  záznam  

12. Informácie o  , zábezpeke, elektronickej aukcii: 
Obstarávateľ zábezpeku  nepožaduje. 
Elektronická aukcia sa nepoužije. 

13. Zdroj finančných prostriedkov: 
 Obstarávateľ   na  predmet zákazky  sa uchádza  z dotačných   zdrojov   , Ministerstva investícií, regionálneho   
rozvojsa a  informatizácie   SR, Podpora  najmenej   rozvinutých   okresov. 
Obstarávateľ  na  práce neposkytne  zálohovú platbu .  
Splatnosť  faktúr sa  stanovuje  na  30 dní  odo  dňa  doručenia   , resp.  prevzatia   obstarávateľom. 

14. Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie:  
1. Nevyžaduje sa.  Obstarávateľ  sa  pred zaslaním    Výzvy  presvedčil z  verejných   zdrojov :  

www.orsr.sk  , www.zrsr.sk , že  vyzvaní uchádzači  disponujú  oprávnením  na  predmet  
zákazky. Obstarávateľ zároveň  nesmie  uzavrieť  zmluvu  s uchádzačom, ak   u  neho   existuje   
dôvod   na vylúčenie   podľa  §   40 ods. 6 písm.f).  

2. Ekonomické  a finančné  postavenie  :   Nevyžaduje 
3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: Nevyžaduje   
Uchádzač  nesmie  byť   vedený  v  registri   nelegálneho   zamestnávania, vedeného   Národným   
inšpektorátom práce.  

15. Obsah ponuky: 
Uchádzač predkladá   obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe. 
 Ponuka sa predkladá v štátnom jazyku.  
Obsah ponuky tvorí doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, (Výpis z obchodného registra, alebo 
živnostenského registra, al. zápis v zozname hospodárskych subjektov resp. iné oprávnenie  na podnikanie 
) predkladá uchádzač ako  kópiu. Tento  doklad   predkladá  iba  uchádzač,  ktorý  predkladá ponuku  na  
základe  zistenej   informácie   o  zverejnení  výzvy  z  webového   sídla     obstarávateľa.  
 
1.  Identifikačné   údaje  uchádzača 
2. Rozpočet stavebných  prác , doplnený a podpísaný uchádzačom.  
3. Návrh na plnenie kritérií  
4. Prehlásenia podľa priložených  vzorov  

 
16 Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota : 19.10.2020   čas: 10:00 h 
Miesto: ER -   STAVING s.r.o., Šafárikova  39, 048 01 Rožňava  
Označenie  obálky :   

 “Vybudovanie nového podlažia s novými izbami  na  existujúci objekt  penziónu a reštaurácie  “    ,Verejná   
súťaž  :   Neotvárať ! 

 
17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 

Dátum: 30.11.2020 

18. Podmienky na otváranie ponúk: 
   Miesto  :   ER -  STAVING s.r.o.,  Šafárikova  39, 048 01 Rožňava  
 Otváranie   obálok  bude neverejné,  bez   účasti  uchádzačov.  

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/


19. Zmluva o dielo: 
Výsledkom  verejného  obstarávania  bude  uzatvorenie Zmluvy  o   dielo podľa  ust.§ 536 a nasl. Zákona   
č. 513/1991 Zb.     Obchodného  zákonníka v  jeho   platnom   znení.  
 Ak   víťazný   uchádzač odmietne  uzavrieť  zmluvu  v lehote  viazanosti  ponúk,  verejný   obstarávateľ  
bbude  môcť  uzavrieť  zmluvu   s  uchádzačom,  ktorý sa  umiestnil  ako   druhý  v  poradí.   
Zmluva  o  dielo   nadobudne  účinnosť   po   splnení   odkladacej   podmienky, ktorá spočíva v  tom,  že  
dôjde   k  uzatvoreniu   platnej   a účinnej   zmluvy  o  poskytnutí   nenávratného   finančného príspevku  , 
medzi   poskytovateľom pomoci,  v  ktorého  zastúpení   koná  Ministerstvo  investícií, regionálneho   
rozvoja a  informatizácie SR,  a   obstarávateľom..  
 V  prípade   neuzavretia  zmluvy  o   dotáciu si      obstarávateľ   vyhradzuje   právo využiť  inštitút  odkladacej   
podmienky  a  následne  zmluvu  anulovať.   
 

20. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Obstarávateľ písomne  oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia 
uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi 
oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku 
vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača. 

21. Zrušenie verejného obstarávania: 
Obstarávateľ zruší verejné obstarávanie , ak ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní 
a) nedostal ani jednu ponuku, 
b) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených   obstarávateľom   
 

22. Doplňujúce informácie: 
Miesto obhliadky :  Uchádzači  môžu    uskutočniť miesto obhliadky,   pre  získanie potrebných   informácií   
o predmete zákazky  a následne  pre  vypracovanie   kvalifikovanej  ponuky.  Uchádzač svoj   záujem   o   
uskutočnenie   obhliadky  prejaví   písomne  na meil:   erstaving@gmail.com , al.   tel .kontakt.   0905 921 307   
Výdavky   spojené  s miestnou   obhliadkou znášajú   záujemcovia bez   akýchkoľvek  nárokov od     obstarávateľa.  

 
23. 1. Ostatné  podmienky :  

1 Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, musia byť 
realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifcké 
ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť 
nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z.z., a 
ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z 

 
2. Uchádzač v prípade svojej úspešnost berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák.  

č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné fnancie. 
Uchádzač v prípade svojej úspešnost musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných 
informácii podľa § 117 ZVO. 
 

3. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez 
časového obmedzenia. 
 

4. Obstarávateľ  požaduje, aby sa  úspešný zaviazal   strpieť  výkon kontroly súvisiaceho   realizovanými   
stavebnými   prácami  kedykoľvek   počas  platnosti  a  účinnosti   Zmluvy  o   regionálnom príspevku,  a to  
oprávnenými   osobami  na  výkon   kontroly a  poskytnúť   im  všetku   potrebnú   súčinnosť.   
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Príloha č. 1   
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Vybudovanie nového podlažia s novými izbami  na  existujúci objekt  
penziónu a reštaurácie  

 
 

1. Priložený  výkaz  výmer  
 

2. Kompletný   projekt   stavby  je   k  nahliadnutiu  uchádzačom u   vyhlasovateľa   verejnej   súťaže na  
adrese  budúcej   stavby, Hradná  č.   158,  049 41 Krásnohorské Podhradie 



Príloha č. 2 
 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 
 
 
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ............................................................................. 
 
 
 týmto vyhlasuje, že 
je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania : 
 
 

Vybudovanie nového podlažia s novými izbami  na  existujúci objekt  
penziónu a reštaurácie  

 
ktoré sú určené vo  Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,   
 
1. všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
  
2. jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,  
 
3. predkladá iba jednu ponuku  a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné  kapacity by použil iný uchádzač 
na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní, 
 
4. nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku, 
 
5. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
6. nie   je   vedený  v registri   nelegálneho   zamestnávania vedeným  Národným inšpektorátom práce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v .................... dňa ...........................   .................................................. 
                  podpis 
 
 
  
          
 
 
  
 
 
 
Pozn.: POVINNÉ 
 
 



 
 
 
Príloha č. 3 
 

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:  

 
 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 
 

 
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  obstarávateľom:   na 
predmet zákazky: Vybudovanie nového podlažia s novými izbami  na  existujúci objekt  penziónu 
a reštaurácie  
 
 
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.  
 
 
 
V.............................. dňa ......................      ................................................ 

  meno a priezvisko, funkcia2 

                                                
1 V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného 
uchádza, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.  
2 Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových 
vzťahoch. 



 
Príloha č.  4 

PONUKA 
 

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

Vybudovanie nového podlažia s novými izbami  na  existujúci objekt  
penziónu a reštaurácie  

 
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 

 
 
 
 
 
 
 



Príloha .5 
 
 
 
 
  

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

Názov zákazky: 
 

Vybudovanie nového podlažia s novými izbami  na  existujúci objekt  
penziónu a reštaurácie  

 
 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(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,  

• 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.  

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