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[podľa rozdeľovníka] 

 
 
 
 

V Oščadnici dňa 29.03.2021 
       
 
 
 
VEC:  Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 

Verejný obstarávateľ obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica (ďalej aj ako „Verejný 
obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v platnom znení (ďalej len „Zákon“ alebo „ZVO“), realizuje prieskum trhu na výber realizátora stavebných prác na 
zákazke „Rekonštrukcia parkoviska v obci Oščadnica“ (ďalej aj ako „Predmet zákazky“) postupom zadávania 
zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle ust. § 117 Zákona (ďalej aj ako „prieskum trhu“). Prostredníctvom obchodného 
registra a webových zdrojov získal Verejný obstarávateľ informáciu, že Vaša spoločnosť realizuje stavebné práce 
zodpovedajúce Predmetu zákazky. Týmto si Vás dovoľujeme osloviť na predloženie cenovej ponuky na ich poskytnutie 
(ďalej aj ako „Cenová ponuka“).  Vaša Cenová ponuka bude hodnotená s ohľadom na splnenie všetkých nižšie 
uvedených podmienok. Cenové ponuky, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky budú hodnotené na základe kritérií 
určených v bode 8 tejto tejto výzvy. 

 
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 
Názov:      Obec Oščadnica 
Sídlo:      Námestie M. Bernáta 745, 023 01  Oščadnica 
Štatutárny orgán/štatutár:    Ing. Marián Plevko, starosta 
IČO:      00 314 170 
DIČ:      2020421513 
Email:       oscadnica@oscadnica.sk 

 
 
2 VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
 
2.1 Predmetom zákazky je zhotovenie stavebného objektu Rekonštrukcia parkoviska v obci Oščadnica podľa opisu 

uvedeného v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 6 tejto výzvy. 

2.2 Predmet zákazky bude financovaný z príspevku poskytnutého Verejnému obstarávateľovi – Zhotoviteľovi  z OP iROP  
kód výzvy: IROP-CLLD- Q575-512-002 a vo zvyšnej časti z rozpočtových prostriedkov Verejného obstarávateľa. 

2.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 83 177,64 EUR bez DPH. 

 

3 OBHLIADKA MIESTA  PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
3.1 Obhliadka bude organizovaná pre jednotlivých záujemcov individuálne po dohode so zástupcom Verejného 

obstarávateľa. Záujem o účasť na obhliadke záujemca prejaví spolu s uvedením svojich identifikačných údajov, 
kontaktných údajov a návrhom termínu obhliadky vo forme e-mailu na elektronickú adresu kontaktnej osoby pre 
obhliadku najneskôr 48 hodín pred navrhnutým termínom  obhliadky. 

3.2 Kontaktná osoba pre obhliadku: Ing. Marián Plevko, 0905 405 816, marian.plevko@oscadnica.sk 
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4 PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVÝCH PONÚK 
 

 
4.1 Cenovú ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke poštou alebo osobne na adresu: Obec Oščadnica, Námestie M. 

Bernáta 745, 023 01  Oščadnica, v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. 

4.2 Obálka musí byť označená nasledovne: „Cenová ponuka – Rekonštrukcia parkoviska v obci Oščadnica - 
neotvárať“. 

4.3 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do 12.04.2021 do 12:00 hod. 

4.4 Uchádzač môže Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk uvedeného v bode 
4.3 tejto výzvy.  

 
5 SPÔSOB URČENIA CENY 
 
5.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa ust. § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov, poplatkov či provízií a musí zahŕňať všetky 
náklady na požadované stavebné práce a požiadavky uvedené v bode 2.1 tejto výzvy.  

5.2 Uchádzač v ponuke uvedie celkovú cenu za dodanie Predmetu zákazky ako aj cenu každej položky Predmetu zákazky 
v zmysle Prílohy č. 2 tejto výzvy v štruktúre: cena v EUR bez DPH, výška DPH v EUR, cena v EUR s DPH.  

 
6 OBSAH A ZÁVÄZNOSŤ CENOVEJ PONUKY  
 
6.1 Cenová ponuka musí byť záväzná do 31.12.2021. 

6.2 Súčasťou Cenovej ponuky musia byť:  

6.2.1 Identifikácia uchádzača. 

6.2.2 Návrh ceny  za celý Predmet zákazky v súlade s bodom 5 tejto výzvy vypracovaný v súlade s prílohou č. 2 tejto 
výzvy - Cenová tabuľka. 

6.2.3 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v prílohe č. 3 tejto výzvy - Podmienky účasti. 

6.2.4 Vyplnené čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami – príloha č. 4 tejto 
výzvy 

6.2.5 Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa prílohy č. 5 tejto výzvy - 
Konflikt záujmov. 

6.2.6 Označenie kontaktnej osoby (s uvedením poštovej alebo mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla), na ktorú 
sa môže Verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej Cenovej ponuky. 

6.3 Každá z vyššie uvedených častí ponuky (okrem dokladov a dokumentov uvedených v bode 6.2.3 tejto výzvy, z povahy 
ktorých je zrejmé, že sú vyhotovované inou osobou ako je uchádzač) musí byť podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym 
zástupcom alebo iným písomne splnomocneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať za uchádzača v 
záväzkových vzťahoch tu opísaných. 

6.4 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami 
uvedenými Verejným obstarávateľom v tejto výzve. 

 

7 UZAVRETIE ZMLUVY Y A OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
7.1 Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá po vyhodnotení predložených ponúk. Vzor zmluvy je uvedený v bode 2 

prílohy č. 4 tejto výzvy. 
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8 HODNOTENIE PONÚK 
 
8.1 Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tejto výzve budú hodnotené na základe jediného kritéria, 

ktorým je najnižšia ponúkaná cena určená v súlade s ustanovením bodu 5 tejto výzvy.  

8.2 Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých uchádzačmi je posudzovanie konečnej ceny, ktorú by Verejný 
obstarávateľ bol povinný zaplatiť uchádzačovi v prípade úspechu jeho Cenovej ponuky v tomto Prieskume trhu v súlade 
s platným právnym režimom upravujúcim akékoľvek dane a poplatky vzťahujúce sa na dodanie Predmetu zákazky.  

8.3 Cenová ponuka s najnižšou cenou v EUR vrátane DPH bude vyhodnotená ako úspešná. 

8.4 Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

9 ĎALŠIE PODMIENKY 
 
9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených Cenových ponúk, ako aj právo kedykoľvek 

ukončiť tento Prieskum trhu. O ukončení Prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých 
uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktoré vyzval na predloženie ponuky. 

9.2 Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej Cenovej ponuky. 

 
 
 
 
       

     
Ing. Marián Plevko 
starosta 

 
 
 
Prílohy: 

1. Opis predmetu zákazky (vrátane projektovej dokumentácie) 
2. Cenová tabuľka 
3. Podmienky účasti 
4. Obchodné podmienky 
5. Vzor čestného vyhlásenia ku konfliktu záujmov 
6. Projektová dokumentácia, Projekt požiarnej bezpečnosti stavby a Položkový rozpočet - výkaz výmer (v elektronickej forme na CD) 
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Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk 

 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky na stavebné práce tvoriace predmet zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu 
zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne 
pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO 
a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri realizácii rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. 
V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač 
môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.  
 
Predmet zákazky musí byť vyhotovený plne v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou tejto výzvy 
ako príloha č. 6. 

 
1   ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE PREDMET ZÁKAZKY 

 
 
1.1 Predmetom zákazky sú v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je priložená v prílohe č. 6, stavebné práce na 

Rekonštrukcii parkoviska v obci Oščadnica, ktorá je súčasťou výstavby cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy 
(ďalej aj ako „stavebné práce“ alebo „predmet zákazky“ alebo „Dielo“). 
 

1.2 Základný opis predmetu zákazky (stavby): 
 
Názov stavby : Rekonštrukcia parkoviska v obci Oščadnica 
Miesto stavby: k. ú. Oščadnica – podľa projektovej dokumentácie 
Okres : Čadca 
Kraj : Žilinský 
Investor : Obec Oščadnica 

 
1.3 Stavebno–konštrukčné riešenie 

1.3.1 Základné údaje o objekte (stavbe) 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Oščadnica. Existujúce parkovisko sa nachádza na 

pozemku KN-C 3929/1 a 3930/1 v katastrálnom území Oščadnica. V súčasnosti je povrch parkoviska nespevnený, 

investor upravil podložie a položil konštrukčné vrstvy. Na podložie parkoviska sa uložila gotextília, vybudoval sa 

drenážny systém a položili sa vrstvy zo štrkodrviny a spevňovacieho systému v podobe geobuniek. Okolo veľkej časti 

parkoviska sú osadené obrubníky, na parkovisko vedú dva vjazdy. Projektová dokumentácia zohľadnila existujúcu 

úpravu parkoviska a v rámci projektu sa navrhuje položenie asfaltového krytu a vyrovnávacej vrstvy. Časť parkoviska 

bude tvorený zatrávňovacími tvárnicami. Výškové osadenie parkoviska a existujúce odvodnenie sa nebude meniť 

 

1.3.2 Všetky ostatné podrobnosti sú zrejmé z projektovej dokumentácie - príloha č. 6 tejto výzvy. 

 
 
 

2 ZÁRUKA  
 

 
2.1 Záruka za Dielo je minimálne 60 mesiacov odo dňa prevzatia stavby bez vád a nedorobkov. Záručná doba začína plynúť 

termínom odovzdania a prevzatia Diela Verejným obstarávateľom bez vád a nedorobkov v súlade so zmluvou. 
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2.2 Verejný obstarávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese sídla úspešného uchádzača 
bezplatné odstránenie vád Diela s lehotou odstránenia nedostatkov bezodkladne. 

 
 
3 MIESTO REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 
 
3.1 Miesto realizácie predmetu zákazky: katastrálne územie Oščadnica – podľa geometrického plánu, ktorý je súčasťou 

projektovej dokumentácie. 
 

3.2 Dostupnosť staveniska, ako miesta realizácie predmetu zákazky, je potrebné zohľadniť v cenovom návrhu uchádzača, 
nakoľko sa jedná o odľahlé a ťažko dostupné miesto, ktoré vyžaduje zvýšené technické, organizačné a finančné nároky 
na dopravu osôb, materiálu a techniky. 

 
4 TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 
4.1 Úspešný uchádzač predloží do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo podrobný harmonogram realizácie prác 

(písomne ho odsúhlasuje Verejný obstarávateľ). 

4.2 K prevzatiu staveniska dôjde 5 dni od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 

4.3 Stavba musí byť riadne zhotovená a odovzdaná do 240 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy, resp. do 180 
kalendárnych dní odo dňa, kedy nastanú vhodné klimatické podmienky v prípade, ak by zmluva nadobudla účinnosť 
v čase, kedy z objektívnych klimatických dôvodov nie je možné začať práce na stavbe. Podrobné podmienky začiatku 
plynutia lehoty výstavby upravuje zmluva o dielo. 

 
5 ĎALŠIE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
 

5.1 Elektrickú energiu, vodu a akékoľvek iné energie zabezpečí v plnej miere úspešný uchádzač. Akékoľvek náklady na 
energie spotrebované v súvislosti s realizáciou Diela znáša úspešný uchádzač (zhotoviteľ).  

5.2 Uchádzač bude zodpovedný za to, že Dielo a jeho všetky materiály a stavebné výrobky a práce súvisiace s dielom budú 
v súlade so špecifikáciami posledných vydaní slovenských technických noriem (STN), európskych noriem (EN), TKP 
(pokiaľ nie sú v rozpore s poslednými vydaniami STN), katalógových listov, TP, VL, nariadení alebo iných všeobecne 
záväzných predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Ak je v opise Predmetu zákazky odkaz na konkrétne 
normy alebo právne predpisy, budú platiť ustanovenia posledného súčasného vydania alebo revidovaného/doplneného 
vydania príslušných noriem alebo právnych predpisov.   

5.3 Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie (i) dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela a (ii) projektovej 
dokumentácie a všetkej ostatnej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre úspešné podanie žiadosti o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad a pre vydanie kolaudačného rozhodnutia k Dielu.  

5.4 Podrobné podmienky realizácie predmetu zákazky a podmienky poskytovania súvisiacich služieb tvoria obsah prílohy 
č. 4 tejto výzvy – Obchodné podmienky. Verejný obstarávateľ považuje všetky obchodné podmienky za súčasť 
predmetu zákazky (upravujúce spôsob jeho realizácie). 

5.5 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím 
osobám (subdodávateľom), ako aj navrhovaných subdodávateľov (uchádzač uvedie identifikačné údaje subdodávateľa, 
ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo 
alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo) a predmet subdodávok. Tým nie je dotknutá 
zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy. Túto povinnosť uchádzač splní spôsobom uvedeným v prílohe 
č. 4 tejto Výzvy – Obchodné podmienky. 

5.6 Súčasťou tejto časti výzvy je aj podrobný opis predmetu zákazky (projektová dokumentácia), ktorý sa nachádza v prílohe 
č. 6 tejto výzvy - Projektová dokumentácia a  výkaz výmer (súbory .pdf a .xls).  
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Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk 

 
 

CENOVÁ TABUĽKA + POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VZOR) 
 

Podrobný položkový rozpočet – výkaz výmer je v el. forme priložený ako súčasť prílohy č. 6 tejto výzvy  

Uchádzač je povinný vyplniť/oceniť všetky položky v nezmenenom poradí. Pokiaľ uchádzač neocení niektorú z položiek, bude 
zaviazaný uskutočniť predmet zákazky so všetkými požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými pod položkami v 
rozpočte za cenu, ktorú uvedie ako celkovú cenu predmetu zákazky, bez ohľadu na to, že nedošlo k oceneniu niektorých 
položiek v rozpočte. 
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Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk 

 
 

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

 
1 OSOBNÉ POSTAVENIE 
 
1.1 Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledujúcu podmienku osobného postavenia: 

 
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo preukáže doloženým dokladom 
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

 
2 SPOLOČNÉ PODMIENKY  
 
2.1 Splnenie podmienok účasti možno preukázať aj (i) predložením jednotného európskeho dokumentu alebo (ii) čestným 

vyhlásením, pričom požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti doplní úspešný uchádzači po 
vyhodnotení ponúk v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 

 
3 OSTATNÉ PODMIENKY 
 
3.1 Uchádzač preloží čestné vyhlásenie podľa tohto vzoru 

 
Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami 

 
.......................................................[doplniť názov uchádzača], zastúpený................................................. [doplniť meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou 
(ďalej len „prieskum trhu“) vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 
Oščadnica (ďalej len „verejný obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky s názvom Rekonštrukcia parkoviska v obci 
Oščadnica 
 
čestne vyhlasujem, že 
 
v súvislosti s uvedeným prieskumom trhu: 
 

- že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky, 

- že spĺňa podmienky § 32 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

- že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 

 

- V ............................. dňa .................................. 
 

–––––––––––––––––––––––––- 
 podpis 
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Príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk 
 
 

OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

Návrh Zmluvy o dielo tvorí osobitnú prílohu tejto výzvy 
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Príloha č. 5 Výzvy 

 
 

1 KONFLIKT ZÁUJMOV 
 

1.1 Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol 
narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého 
zaobchádzania. 

1.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie kedy osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného 
obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného obstarávania), má priamy 
alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za 
ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. 

1.3 Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami podľa 
prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania 
alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade 
nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s 
ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača z tohto verejného obstarávania. 

1.4 Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje aby záujemca / uchádzač / člen 
skupiny dodávateľov vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania postupoval tak, aby nedošlo k vzniku 
konfliktu záujmov. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu 
záujmov podľa bodu 2 nižšie (verejný obstarávateľ upozorňuje, že bude kontrolovať pravdivosť uchádzačmi 
predložených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu záujmov). 

1.5 Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti jeho vzniku, 
informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa. 

 
2 VZOR ČESTNÉHO VYHLÁSENIA O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 
 
 

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
 

.......................................................[doplniť názov uchádzača], zastúpený................................................. [doplniť meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou 
(ďalej len „prieskum trhu“) vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 
Oščadnica (ďalej len „verejný obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky s názvom Rekonštrukcia parkoviska v obci 
Oščadnica 
 
čestne vyhlasujem, že 
 
v súvislosti s uvedeným prieskumom trhu: 

• nevyvíjal som 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 vy mohli viesť 
k zvýhodneniu nášho postavenia v rámci prieskumu trhu, 

• neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne 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 .................................. 

 
–––––––––––––––––––––––––- 

 podpis 
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Príloha č. 6 Výzvy   

 

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTÁCIA  A  VÝKAZ  VÝMER 

 
 
Projektová dokumentácia a Cenová tabuľka - výkaz výmer sú ako súčasť tejto výzvy priložené v elektronickej podobe 
v samostatnom súbore. 
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