Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podľa rozdeľovníka

Vec:

Výzva na poskytnutie informácií potrebných pre určenie predpokladanej hodnoty
zákazky a predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.

Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41, ktorá ako subjekt v súvislosti
s financovaním predmetu zákazky je verejným obstarávateľom podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky
na predmet: „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Školskej jedálne - kuchyne pri
Základnej škole s materskou školou v Košickej Polianke“ (ďalej aj ako „tovar“ alebo ako
„predmet zákazky“ ) uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 zákona zákon
o verejnom obstarávaní s následným využitím doručených informácií pre výber dodávateľa
postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Pre daný účel Vám obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 (ďalej len „verejný
obstarávateľ“) prostredníctvom osoby (garant procesu VO) poverenej zabezpečiť podklady pre
výpočet a určenie predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky a následne podľa určenia
predpokladanej hodnoty zákazky zabezpečiť proces výberu dodávateľa predmetu zákazky zasiela
túto
výzvu na poskytnutie informácií potrebných pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a
predloženie cenovej ponuky.
Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia predložených informácií potrebných pre určenie
predpokladanej hodnoty zákazky doručených podľa tejto výzvy – prieskumu trhu, ktorý sa v prvom
rade uskutočňuje pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky na
dodanie tovaru preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky daného predmetu zodpovedá
finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou nižšou ako 15 000.- EUR, verejný obstarávateľ
využije získané informácie poskytnuté v rámci tohto prieskum trhu (informácie predložené
v cenovej ponuke vyhotovené Prílohy č. 2 tejto výzvy) pre uskutočnenie postupu zadávania zákazky
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a pre výber zmluvného partnera na dodanie predmetu
zákazky a vyhodnotí predložené informácie - cenové ponuky, ako návrhy na plnenie kritéria
predložené uchádzačmi, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti a požiadavky uvedené v tejto
výzve, a to postupom určeným v tejto výzve, pokiaľ s daným postupom zadávania zákazky s nízkou
hodnotou na dodanie tovaru a na využitie doručenej informácie - predloženej cenovej ponuky pre
daný účel oslovený záujemca v postavení uchádzača preukázateľne v Prílohe č. 2 „Informácia pre
PHZ - návrh ceny- návrh na plnenie kritéria“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy, vyjadrí
jednoznačný súhlas s využitím predloženej informácie ako návrhu na plnenie kritéria v rámci
zadávania zákazky s nízkou hodnotou.
Pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky a pre využitie informácií získaných
z prieskumu trhu uskutočňovaného v prvom rade určených pre účely výpočtu a určenia
predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky, verejný obstarávateľ pre výber poskytovateľa
predmetu zákazky postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom

obstarávaní stanovuje v tejto výzve a jej prílohách jednoznačný a presný opis predmetu zákazky
a požiadavky dodania predmetu zákazky (Príloha č. 1), stanovenie ceny predmetu zákazky,
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, spôsob vyhodnocovania cenových ponúk podľa
kritéria a zároveň podmienky plnenia predmetu zákazky a spôsob financovania predmetu zákazky,
pričom táto výzva a jej prílohy, ako aj predložená ponuka úspešného uchádzača bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť vystavenej objednávky, ktorá bude výsledkom zadávania zákazky s nízkou
hodnotou na predmet zákazky a v zmysle týchto dokumentov bude uskutočňované plnenie
predmetu zákazky.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Košická Polianka
Sídlo:
Košická Polianka 122, 044 41
Krajina:
Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Mgr. Marta Petrilová, starostka obce
IČO:
00 324 353
DIČ:
202 124 4797
Bankové spojenie: SLSP, a.s.,
Číslo účtu:
0660571255/0900
Kontaktné miesto:
Obecný úrad, Košická Polianka 122, 044 41
Telefón:
055/6854184
E-mail:
marta.petrilova@kosickapolianka.sk
Web:
www. kosickapolianka.sk
Stránka profilu VO: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail

2.

Názov predmetu zákazky
Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Školskej jedálne - kuchyne pri Základnej škole
s materskou školou v Košickej Polianke

3.

Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
Opisom predmetu zákazky je nákup a dodávka materiálno-technického vybavenia Školskej
jedálne - kuchyne pri Základnej škole s materskou školou v Košickej Polianke ( podrobný
opis predmetu zákazky ako aj technické parameter sú stanovené v prílohe č.1)

4.

Druh zákazky
Zákazka na dodanie tovaru
Spoločný slovník obstarávania (CPV) – Hlavný slovník:
39141000-2 Kuchynský nábytok a vybavenie
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

5.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Hodnota: bude určená na základe výsledkov poskytnutých informácií pre určenie
predpokladanej hodnoty zákazky - na základe prieskumu trhu.
Verejný obstarávateľ z predchádzajúcich skúsenosti s plnením predmetu zákazky podobného
charakteru predpokladá, že hodnota predmetu zákazky nebude vyššia ako finančný limit
zodpovedajúci zákazke s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
a zároveň bude nižší ako 15 000.- EUR.
Verejný obstarávateľ, bude akceptovať pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
výsledky prieskumu trhu, ktorý sa pre daný účel uskutočňuje formou tejto výzvy.

Predpokladanú hodnotu zákazky určí verejný obstarávateľ ako priemer návrhu cien
doručených v rámci poskytnutia informácií pre potreby určenia predpokladanej hodnoty
zákazky formou predloženej Prílohy č. 2. Informácia pre PHZ- návrh ceny – návrh na
plnenie kritéria.
6.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti/ variantné riešenie/ekvivalent
6.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie cenovej ponuky na časti. Cenovú
ponuku požaduje predložiť na celý predmet zákazky.
6.2 Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou
cenovej ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené
do vyhodnotenia ponúk.
6.3 Ekvivalent
V prípade, ak táto výzva, alebo doklady a dokumenty poskytnuté v rámci príloh tejto
výzvy identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu,
alebo identifikuje konkrétneho dodávateľa alebo konkrétne
technické riešenie, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou,
že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové,
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,
na ktoré sú uvedené výrobky, technológie a zariadenia určené a zároveň nebude
predstavovať zvýšené náklady pre verejného obstarávateľa. Pri výrobkoch,
zariadeniach, materiáloch a/alebo príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite pri dodržaní
vyššie uvedených požiadaviek.
Ak uchádzač uplatní návrh na ekvivalent, predloží ho v ponuke v samostatnom
dokumente „zoznam ekvivalentných položiek“, pričom predmetný zoznam
predložených ekvivalentných položiek musí obsahovať pôvodnú požiadavku na danú
položku podľa tejto výzvy a návrh ekvivalentu.

7.

Miesto a lehota dodania predmetu zákazky je:
7.1 Zákazka bude realizovaná na základe objednávky vystavenej v prospech úspešného
uchádzača umiestneného ne prvom mieste v procese verejného obstarávania danej
zákazky
7.2 Predmet zákazky bude dodaný do 30 pracovných dní od vystavenia objednávky
7.3 Miesto dodania predmetu zákazky obec Košická Polianka,
Košická Polianka 122,044 41

8.

Obchodné podmienky financovania predmetu zákazky/stanovenie ceny celkom za
predmet zákazky
8.1. Predmet zákazky bude financovaný z regionálneho príspevku Úradu podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu , Podpora najmenej rozvinutých okresov a
rozpočtu obce Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41.
8.2. Plnenie predmetu zákazky sa uskutoční na základe vystavenia objednávky,
objednávka bude výsledkom verejného obstarávania
8.3
Cena za dodanie predmetu zákazky bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe
č. 2 tejto výzvy. Cena bude uvedená v eurách (€) a kalkulovaná vrátane aktuálne
platnej výšky DPH, colných sadzieb a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou
a dodávaním predmetného tovaru. Cena predmetu plnenia je maximálna a konečná.
8.4
Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
verejnému obstarávateľovi - objednávateľovi a to po splnení predmetu zákazky,
všetko v zmysle objednávky. Ak bude mať faktúra vady daňového dokladu, bude

vrátená poskytovateľovi a lehota splatnosti faktúr 30 dní začne plynúť od doručenia
opravenej faktúry.
9.

Kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk, spôsob ich uplatnenia
9.1
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je:
„Cena celkom za predmet zákazky“.

9.2

9.3

9.4

9.5

Kritérium bolo stanovené v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom
obstarávaní.
Informáciu pre určenie PHZ - cenovú ponuku – „návrh na plnenie kritéria“ je
potrebné predložiť v cenovej ponuke a to formou vyplnenia Prílohy č. 2 Informácia
pre PHZ- návrh ceny – návrh na plnenie kritéria, pričom návrh ceny je potrebné
vyhotoviť a spracovať v zmysle bodu 9 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ bude v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou
vyhodnocovať celkovú cenu za celý predmet zákazky v EUR s DPH, ktorá bude
predložená v cenovej ponuke vo forme vyplnenej Prílohe č. 2.
Komisia/alebo poverená osoba (garant procesu VO) bude cenové ponuky
vyhodnocovať na základe stanoveného kritéria v bode 9.1 tejto výzvy tak, že zostaví
poradie uchádzačov a to od 1 miesta po x-té miesto, (pričom x je počet predložených
vyhodnocovaných cenových ponúk).
Pri zostavení poradia sa priradí pri vyhodnocovaní cenových ponúk podľa kritéria
„Cena celkom za predmet zákazky“ prvé poradie a prvé miesto uchádzačovi, ktorý
predložil v cenovej ponuke v návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 2) návrh najnižšej
ceny celkom za predmet zákazky.
Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ priradí poradie vzostupne s umiestnením
na druhom až x-tom mieste a to v závislosti od navrhovanej ceny celkom za predmet
zákazky.
Verejný obstarávateľ uplatňuje pri vyhodnocovaní cenových ponúk § 112 ods. 6
(druhá veta) zákona o verejnom obstarávaní a pri uplatnení daného ustanovenia
zákona o verejnom obstarávaní sa úspešným uchádzačom stane uchádzač, ktorý
predložil v ponuke návrh s najnižšou cenou celkom za predmet zákazky a ktorému
bolo priradené prvé miesto v poradí na základe vyhodnotenia ponúk podľa kritériá
„Najnižšia cena celkom za predmet zákazky“, čím sa umiestnil na prvom mieste
a následne splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Ostatní uchádzači, ktorí predložili v cenovej ponuke návrh ceny celkom za predmet
zákazky vyšší ako uchádzač umiestnený na prvom mieste a ktorí sa umiestnili na
druhom až x-tom mieste v poradí závislom od výšky navrhovanej ceny, budú
vyhodnotení ako neúspešní uchádzači.

10.
10.1

10.2

Vyhodnocovanie cenových ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky
Verejný obstarávateľ uplatňuje v tomto postupe zadávania zákazky § 112 ods. 6
(druhú vetu) zákona o verejnom obstarávaní a bude podmienky účasti a požiadavky
na predmet zákazky vyhodnocovať po vyhodnotení cenových ponúk na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ uplatní primerane § 55 zákona o verejnom obstarávaní a bude
vyhodnocovať cenovú ponuku z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí po
vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk.

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.

Cenová ponuka uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí sa bude
vyhodnocovať z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky, určených v tejto výzve.
Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení
cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, splnil podmienky
a požiadavky na predmet zákazky, bude vyhodnotený tento uchádzač ako úspešný
a bude vyzvaný na poskytnutie súčinnosti vedúcej k vystaveniu objednávky.
Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení
cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, nesplnil podmienky
účasti a/alebo požiadavky na predmet
zákazky, verejný obstarávateľ s ním
neuzatvorízmluvu /nevystaví objednávku a následne zostaví nové poradie a bude
vyhodnocovať cenovú ponuka uchádzača
umiestneného na prvom mieste
v novozostavenom poradí z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na
predmet zákazky uchádzača ktorý bol umiestnený na druhom mieste v pôvodne
zostavenom poradí.
Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
preukáže, že uchádzača ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí po
vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk po tom čo
uchádzač umiestnený na prvom mieste nesplnil podmienky účasti a požiadavky na
predmet zákazky, a ktorý sa umiestnil v novozostavenom poradí na prvom mieste,
rovnako nesplnil podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky, verejný
obstarávateľ s ním neuzatvorí zmluvu /nevystaví objednávku a následne zostaví nové
poradie a bude vyhodnocovať cenovú ponuka uchádzača umiestneného na prvom
mieste v novozostavenom poradí z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky, uchádzača ktorý bol umiestnený na treťom mieste v pôvodne
zostavenom poradí.
Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať postup podľa bodu 10.5
a 10.6 a môže postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou zrušiť.

Výsledok verejného obstarávania zadávania zákazky s nízkou hodnotou –vystavenie
objednávky
Výsledkom verejného obstarávania – zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona o verejnom obstarávaní podľa stanovených podmienok a požiadaviek uvedených
v tejto výzve a na základe vyhodnotenia cenových ponúk podľa určeného kritéria v bode
9.1 a stanoveným spôsobom uvedeným v tejto výzve, vystavenie objednávky.
11.1 Verejný obstarávateľ vystaví objednávku na plnenie predmetu zákazky v prospech
úspešného uchádzača umiestneného na základe vyhodnotenia cenových ponúk na prvom
mieste v poradí.
Neoddeliteľnou súčasťou objednávky bude kópia výzvy a jej prílohy a kópia cenovej
ponuky úspešného uchádzača, vrátane návrhu na plnenie kritéria
11.2

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu/vystaviť objednávku s uchádzačom,
11.2.1. ktorý má v zmysle zákona o RPVS povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je
zapísaný v RPVS, alebo
11.2.2. ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (tzn.
napríklad tzv. tretie osoby), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu/vystaviť objednávku s úspešným
uchádzačom ktorý:
11.3.1 nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom
obstarávaní, alebo
11.3.2 ak u neho existujú dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní.
11.4 Úspešný uchádzač je povinný, na základe oznámenia o prijatí cenovej ponuky a na
základe výzvy na poskytnutie súčinnosti, pred podpisom zmluvy/vystavením
objednávky najneskôr do 3 pracovných dní predložiť verejnému obstarávateľovi
nasledujúce doklady:
11.4.1 V prípade ak cenovú ponuku predložila skupina dodávateľov predložiť Zmluvu o združení,
11.4.2 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch - údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia, ďalej podiel zákazky subdodávateľa a predmety subdodávok
(Príloha č. 7 Zoznam subdodávateľov)
11.4.3 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 tejto výzvy,
ak ich v cenovej ponuke nahradil predložením čestného vyhlásenia
11.5 Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých cenové
ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia cenových ponúk.
11.6. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že je úspešný a že jeho ponuku prijíma a vyzve ho
na poskytnutie súčinností vedúcej k vystaveniu uzavretiu zmluvy/objednávky
a k predloženiu dokladov podľa bodu 11.4 tejto výzvy.
11.7 V prípade, že úspešný uchádzač neposkytne riadne súčinnosť v zmysle výzvy na jej
poskytnutie a to v požadovanom rozsahu a v stanovenej lehote a/alebo nepredloží
doklady podľa bodu 11.4 tejto výzvy alebo odmietne podpísať zmluva a potvrdiť
obsah a znenie vystavenej objednávky, vyzve verejný obstarávateľ uchádzača
umiestneného na druhom mieste v poradí (alebo ak nastane obdobný prípad aj
u uchádzača umiestneného na druhom mieste v poradí vyzve uchádzača
umiestneného na treťom mieste v poradí, ak je to možné), pokiaľ sa nerozhodne dané
verejné obstarávanie verejný obstarávateľ zrušiť.
11.8 Neúspešným uchádzačom písomne oznámi verejný obstarávateľ že neuspeli a
dôvody neprijatia ich ponuky a poradie na ktorom sa umiestnili po vyhodnotení
cenových ponúk na základe stanoveného kritéria a stanoveným spôsobom
vyhodnocovania cenových ponúk.
11.3

12.

Podmienky účasti
Uchádzač v cenovej ponuke predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie
podmienok účasti:
12.1. Podmienky účasti – osobné postavenie § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona
o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže
spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) alebo podľa § 152 zákona o verejnom
obstarávaní
12.1.1 Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní uchádzač predloží:
 doklad o oprávnení dodávať tovar
 ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra - predkladá fyzická osoba – podnikateľ,
príspevková organizácia – podnikateľ, výpis z obchodného registra -

predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ
zapísaný v obchodnom registri),


alebo
náhľad do záznamu zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený
uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.

12.1.2 Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní uchádzač predloží:
 že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 5)
Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad
predložený uchádzačom.
12.2

12.3

13.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti uvedených v bode 12. 1 čestným vyhlásením (Príloha č. 4), v ktorom
vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom
a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ
môže kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania uchádzača požiadať
o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených čestným vyhlásením v určenej
primeranej lehote.
Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZoVO, nie je povinný predložiť doklad
podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z
informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uvedené sa
vzťahuje len na právnické a fyzické osoby (uchádzač, záujemca), ktoré majú sídlo,
miesto podnikania v Slovenskej republike

Obsah cenovej ponuky
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
13.1 Prílohu č. 3 Identifikačné údaje uchádzača Identifikačné údaje uchádzača,
predkladateľa cenovej ponuky, (adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, ,
kontaktná osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou
jednať za uchádzača alebo v jeho mene.
13.2 Zoznam predložených dokladov a dokumentov v ponuke
13.3 Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti:
- osobné postavenie podľa bodu 12. 1 tejto výzvy
alebo
- čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v bode 12.1
(Príloha č.4 a č.5 výzvy)
13.4 Prílohu č. 2. Informácie určené pre PHZ – návrh ceny – návrh na plnenie kritéria
13.5 Príloha č. 6 Súhlas so spracovaním osobných údajov
13.6 Príloha č. 7 Zoznam subdodávateľov

Uchádzač, ktorého ponuka nebude obsahovať doklady a dokumenty uvedené v tomto
bode, nebude zaradený do procesu vyhodnocovania cenových ponúk v tomto verejnom
obstarávaní. Navrhovaná cena predložená podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy uchádzačom,
bude využitá v danom prípade verejným obstarávateľom výhradne pre určenie
predpokladanej hodnoty zákazky
13.6

13.7

13.8

14.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na
priebeh a výsledok tohto verejného obstarávania.
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa
predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí
pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
V prípade, ak predkladá uchádzač v cenovej ponuke akékoľvek doklady, je povinný
predložiť originálne dokumenty alebo ich úradne overené kópie.

Predloženie cenovej ponuky - pokyny
Lehota a miesto na predloženie informácií pre potreby určenia predpokladanej
hodnoty zákazky a cenovej ponuky
Oslovený subjekt - uchádzač môže predložiť iba jednu
informáciu pre určenie
predpokladanej hodnoty zákazky - cenovú ponuku.
Uchádzač, ktorý predloží informáciu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a súhlasí
s jej využitím pre výber dodávateľa postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa
pokynov uvedených v tejto výzve - nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá
predložila cenovú ponuku v tomto verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nezaradí
takúto cenovú ponuku uchádzača do tohto verejného obstarávania a nebude jeho cenová
ponuka vyhodnocovaná, ak bola predložená zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá
predložila cenovú ponuku v tomto verejnom obstarávaní.
14.1

14.2

14.3

14.4

Predložením informácie pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky a
cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi oslovený subjekt - uchádzač súhlasí so
sprístupnením osobných údajov uvedených v cenovej ponuke a s ich použitím pre
určenie predpokladanej hodnoty zákazky a za účelom vyhodnotenia cenových ponúk
Ak uchádzač nevypracoval cenovú ponuku sám, uvedie v cenovej ponuke osobu,
ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety
uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa
pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
Cenovú ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov, ktorá pred podpisom
zmluvy s obstarávateľom zabezpečí vytvorenie právnej formy tak, aby účastníci
zodpovedali spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi vzniknuté
pri realizácii predmetu zákazky.
Lehota na predloženie informácie pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a
cenovej ponuky/forma predloženia:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v určenej lehote v listinnej forme.
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 19. 03. 2020 o 10:00 hod.

14.5

Miesto predkladania cenových ponúk
Cenové ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo
osobne na adresu verejného obstarávateľa:

Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41
Pracovná doba verejného obstarávateľa pre daný účel je v pracovné dni od 09.00 hod
do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 14.00 hod.
V prípade, ak bude cenová ponuka predložená prostredníctvom pošty alebo iného
doručovateľa, je rozhodujúci termín doručenia cenovej ponuky určený v bode 14.4
tejto výzvy.
Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk sa
vráti odosielateľovi neotvorená, ak odosielateľ bude známy.
Cenové ponuky doručené v lehote na predkladanie cenových ponúk sa nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie postupu verejného obstarávania.
15.

Lehota viazanosti cenových ponúk
Predložené cenové ponuky uchádzačov sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti cenových
ponúk - do 30. 08. 2020

16.

Otváranie cenových ponúk, účasť na otváraní cenových ponúk
Otváranie cenových ponúk a účasť na otváraní cenových ponúk a s tým spojené
poskytovanie informácií pre uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky v zmysle
príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní sa vzhľadom na postup zadávania
zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO a za dodržania princípu nediskriminácie
s ohľadom na dodržanie princípu hospodárnosti a efektívnosti vo väzbe na odstránenie
administratívnej záťaže pri verejnom obstarávaní neuplatňuje (verejný obstarávateľ
nezasiela uchádzačom, ktorí predložili cenové ponuku v stanovenej lehote, zápisnicu
z otvárania cenových ponúk). Otváranie cenových ponúk je neverejné.

17.

Označenie cenovej ponuky
Cenová ponuka sa predkladá v listinnej forme v uzavretom obale.
Vonkajší uzatvorený obal musí byť označený nasledovne:
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo miesto obvyklého
pobytu uchádzača,
- adresa na doručenie cenovej ponuky je uvedená v bode 13.5 tejto výzvy,
- označenie „Cenová ponuka – neotvárať !“
heslo:
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Školskej jedálne - kuchyne pri
Základnej škole s materskou školou v Košickej Polianke“

18.

Poskytovanie informácií a vysvetľovanie informácií a údajov uvedených vo
výzve/obhliadka miesta plnenia
Poskytnutie informácií a vysvetlení
Verejný obstarávateľ poskytne informácie a vysvetľovanie všetkých údajov uvedených
v tejto výzve na základe žiadosti o vysvetlenie doručenej elektronicky na e-mailovú adresu
verejného obstarávateľa: marta.petrilova@kosickapolianka.sk najneskôr však do
16. 03. 2020 do 10:00 hod

19.

Vyhradenie práva a iné informácie:
19.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
 zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
 nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať
požiadavkám verejného obstarávateľa, alebo budú inak neprijateľné,

 verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača umiestneného na prvom mieste
v zostavenom poradí na základe vyhodnotenia cenových ponúk podľa stanoveného
kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk ktorý spĺňa podmienky účasti a požiadavky
na predmet zákazky určené v tejto a poskytol riadnu súčinnosť viažucu sa k vystaveniu
objednávky.
19.2 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ
je v zmysle ZoVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať
informácie, ktoré sa získali za verejné financie. Uchádzač berie na vedomie,
že predložením cenovej ponuky vopred pre prípad ak bude v tomto verejnom
obstarávaní úspešný súhlasí so zverejnením relevantných informácii podľa §117
ZoVO.
19.3 Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO na základe
Výzvy na predloženie cenovej ponuky sa nevzťahujú revízne postupy podľa zákona
o verejnom obstarávaní.
19.4 Verejný obstarávateľ primerane v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou bude
uplatňovať aj ďalšie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, napr. ustanovenia
týkajúce sa určenia lehôt na poskytnutie vysvetlení cenovej ponuky, doplnenia cenovej
ponuky a na poskytnutie súčinnosti, všetko so zohľadnením zabezpečenia
hospodárnosti procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorý nie je zákonom
stanovený procesný postup.
Košice, 11.03. 2020
Mgr. Marta Petrilová, starostka obce
Prílohy výzvy:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Informácia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky – návrh ceny návrh na
plnenie kritéria/ predkladá uchádzač v cenovej ponuke
Príloha č. 3 - Identifikačné údaje uchádzača/ predkladá uchádzač v cenovej ponuke
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že spĺňa všetky podmienky účasti podľa bodu 12.2
výzvy/predkladá uchádzač v cenovej ponuke ak nepredloží doklady podľa bodu 12.1
výzvy
Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní/
predkladá uchádzač v cenovej ponuke
Príloha č. 6- Súhlas so spracovaním osobných údajov- formulár/ predkladá uchádzač v cenovej
ponuke
Príloha č. 7- Zoznam subdodávateľov

Príloha č.1
Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
dodávka vybavenia nevyhnutného na modernizáciu a skvalitnenie fungovania Školskej jedálne
pri Základnej škole s materskou školou Košická Polianka 148: ( jedná sa o dodávku zariadenia,
montáž a napojenie na energie verejný obstarávateľ nepožaduje)
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Druh tovaru
elektrický konvektomat
kombinovaný gastro sporák s rúrou
umývací stôl s dvojdrezom a s policou
1200x700 1kus
Digestor
umývačka riadu s automatickým
zmäkčovačom vody
nerezová chladnička 300-350 l
pracovný stôl s policou 1900x600

Počet kusov
1
1
1
1
1
1
1

1. elektrický konvektomat – 1ks
Max. príkon: 7,5 kW/400V
Tvorba pary: nástrekom
kapacita: min 5 x GN1/1
funkcie:
horúci vzduch min 30- max 260°C
kombi cyklus min48-max 260°C /30-90%/
min. požadované vlastnosti manuálne nastavenie času, teploty, vlhkosti
tlačidlo pre aktiváciu pomalého chodu ventilátora
vnútorné halogénové osvetlenie
2.kombinovaný gastro sporák s rúrou 1 ks
Plynový sporák s elektrickou rúrou
Médium: zemný plyn
Počet plynových horákov : min 4
Výkon horákov: min 20 kW
El. rúra: GN1/1
Výkon el. rúry: min 3,3 kW
3. umývací stôl s dvojdrezom a s policou - 1 ks
Požadovaný rozmer stola: min (d x h x v) 1200x700x 850 mm
Prevedenie: celonerezové
Polica : plná z nerezového plechu
4.digestor – 1ks
Nástenný celonerezový digestor s vyústením a odtokovým žliabkom s výpustným ventilom.
Min. rozmer digestora :1000x900mm
Tukové lamelové filtre: min. 2 ks
Digestor musí byť vybavený odsávacím ventilátorom s nasledovnými parametrami:
Teplotná odolnosť ventilátora: do 120°C,
IP krytie : minimálne 44,
objem odvádzaného vzduchu: min 700m3/hod, max. 800 m3/ hod.
el. pripojenie : 230V/50Hz

5.umývačka riadu s automatickým zmäkčovačom vody – 1ks
Umývačka riadu musí byť vybavená automatickým dávkovačom čistiaceho prostriedku a
oplachovým čerpadlom a takisto zabudovaným automatickým zmäkčovačom vody.
Použitie: riad, sklo, tácky veľkosti GN1/1
6. nerezová chladnička 300-350 l – 1ks
Energetická trieda: min. A++
Min. objem 300l
Max objem 350 l
Prevedenie: nerez
7. pracovný stôl s policou - 1ks
Požadovaný rozmer stola dx h x v : 1900x600 x 850 mm
Prevedenie: celonerezové
Polica: plná z nerezového plechu

Príloha č.2

Informácia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky –
návrh ceny návrh na plnenie kritéria

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: „Cena celkom za predmet zákazky“.
Vyhodnocovaný bude návrh na plnenie kritéria - návrh ceny na predmet zákazky –
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Školskej jedálne – kuchyne
pri Základnej škole s materskou školou v Košickej Polianke“
ako ceny celkom za celý predmet zákazky – súčet cien za predmet zákazky:
Údaje hospodárskeho subjektu – uchádzača :
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Platca DPH:
Kontaktná osoba:

áno/nie*

Telefón:
e-mail:
*Oslovený subjekt – hospodársky subjekt uvedie či je / nie je platcom DPH.
Hospodársky subjekt vyhlasuje, že
*nehodiace preškrtnite

Je / nie je platcom DPH *

Návrh na plnenie kritéria – cena celkom za predmet zákazky
Cena celkom
v eur bez DPH

Hodnota
DPH v eur

Cena celkom
v eur s DPH

elektrický konvektomat 1kus
kombinovaný gastro sporák
s rúrou 1 ku
umývací stôl s dvojdrezom
a s policou 1200x700 1kus
Digestor 1 kus
umývačka riadu s automatickým
zmäkčovačom vody 1 kus
nerezová chladnička 300-350 l
1 kus
pracovný stôl s policou 1900x600
1 kus

Cena za celý predmet
zákazky
V ............................ dňa, ..............................................
Za uchádzača:
Podpis oprávnenej osoby uchádzača :
1

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

Príloha č.3
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov
spoločnosti:
Sídlo alebo miesto
podnikania:

Adresa:
PSČ:

Štát:

Obec:

Korešpondenčná adresa
(len ak je iná ako adresa
sídla):
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zápis uchádzača v Obchodnom registri (označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do
ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo
údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie):*

Štatutárny zástupca/zástupcovia:
P. č. Meno a priezvisko:

funkcia:

1.
Doplniť podľa skutočnosti

Kontaktná osoba
Meno a priezvisko, titul:*

Telefón/Mobil:*

Číslo faxu (len ak sa uplatní):
Webové sídlo uchádzača (len ak
existuje):

V .................................., dňa: ..............................................
Za uchádzača:
Meno oprávnenej osoby uchádzača:

E-mail:*

Príloha č.4

Čestné vyhlásenie uchádzača o splnení podmienok účasti

Uchádzač: .....................................................................................................
(obchodné meno/názov, sídlo, IČO)

Ako uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponuku na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky
doručenej verejným obstarávateľom obcou Košická Polianka na predmet zákazky: „ Zlepšenie
materiálno-technického vybavenia Školskej jedálne – kuchyne pri Základnej škole
s materskou školou v Košickej Polianke“
vyhlasujem, že
1.

spĺňam podmienky účasti stanovené vo výzve týkajúce sa osobného postavenia
v rozsahu uvedenom vo výzve:
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

a zaväzujem sa,
že pred podpisom zmluvy/vystavením objednávky v prípade úspešnosti, predložím dokumenty
a doklady preukazujúce splnenie uvedených podmienok účasti.

V ............................ dňa ..............................................

Za uchádzača:

Meno oprávnenej osoby uchádzača:

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

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:

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

Príloha č.5
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obchodný názov
spoločnosti:
Sídlo alebo miesto
podnikania:
IČO:

Adresa:
PSČ:

Štát:

Obec:

DIČ:

IČ DPH:

Zápis uchádzača v Obchodnom registri (označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do
ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo
údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie):*
Ako uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponuku na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky
doručenej verejným obstarávateľom obcou Košická polianka na predmet zákazky: „ Zlepšenie
materiálno-technického vybavenia Školskej jedálne – kuchyne pri Základnej škole
s materskou školou v Košickej Polianke“
čestne vyhlasujem, že
nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

V .....................................................

dňa ...................................................

Za uchádzača:
Meno oprávnenej osoby uchádzača:

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

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:

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

Príloha č.6

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie uchádzača/člena skupiny dodávateľov
Názov, obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla, alebo miesta podnikania uchádzača:
IČO uchádzača:
/alternatíva – člen skupiny 1 . x , pre každého identifikačné údaje Názov, obchodné meno, Adresa
sídla, alebo miesta podnikania, IČO):
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto
udeľujem/udeľujeme súhlas
verejnému obstarávateľovi a dotknutým orgánom podľa osobitných predpisov
so spracovávaním osobných údajov
uvedených v rámci verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky Zlepšenie
materiálno-technického vybavenia Školskej jedálne – kuchyne pri Základnej škole
s materskou školou v Košickej Polianke verejným obstarávateľom obcou Košická Polianka, na
základe Výzva na poskytnutie informácií potrebných pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a
predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.
Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytnutých v
rámci predmetného verejného obstarávania.
Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania
predmetného verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.
Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už
spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.
Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe
informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V......................... dňa...............
Uchádzač /člen skupiny dodávateľov :
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača/člena skupiny dodávateľov
- meno a priezvisko:
- funkcia:
Vyhlásenie musí byť podpísané 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.7

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK1

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
..........................................................................................................................................
Ako uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponuku na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky
doručenej verejným obstarávateľom obcou Košická polianka na predmet zákazky: „ Zlepšenie
materiálno-technického vybavenia Školskej jedálne – kuchyne pri Základnej škole
s materskou školou v Košickej Polianke“
vyhlasujem, že
a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená
neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia
zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch),
b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:
1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: .....%, t. z. ..................€ bez DPH
2. Navrhovaní subdodávatelia:2
Obchodné meno
subdodávateľa:

Adresa sídla
subdodávateľa

IČO

Údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum
narodenia

3. Predmety subdodávok:1
Obchodné meno
subdodávateľa

Predmet subdodávky

Výška
subdodávky
(v %)

Výška
subdodávky
(v €)

V ................................ dňa.......................................
Za uchádzača:
Meno oprávnenej osoby uchádzača: ..............................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ..............................................................
Tento doklad – dokument môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje, informácie a vyhlásenie v znení ako je
uvedené vyššie
2 Doplniť tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať
subddávky)
1

