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PRIESKUM TRHU 
Spojený s výberom uchádzača na dodávku premetu zákazky 

Predmet zákazky:  

“ Vybudovanie spoločensko-kultúrnej oddychovej zóny“ 

 – výber dodávateľa predmetu zákazky s spoluúčasťou verejného obstarávateľa 
                              

Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, Malé Ozorovce 078 01, ako verejný obstarávateľ podľa § 8 

ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 cit. zákona vyzýva uchádzačov a záujemcov na 

predloženie cenovej ponuky na dodávku stavebných prác s skráteným názvom predmetu zákazky:  

 “ Vybudovanie spoločensko-kultúrnej oddychovej zóny“ 

  

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

1.1 Verejný obstarávateľ: Obec Malé Ozorovce 

Sídlo organizácie:    Hlavná 108/29, Malé Ozorovce 078 01 

IČO//DIČ:                         00 33 17 08 // 2020724321 

Štatutárny orgán: Mgr. Milan Dolák, LL.M 

Tel. kontakt: +421 56/6789 305// 

E-mail: mozorovce@slovanet.sk  

Kontaktná osoba pre VO:   Mgr. Milan Dolák, LL.M 

Telefón:                    +421 56/6789 305// 

E-mail: mozorovce@slovanet.sk   

2)  Predmet zákazky :  

2.1 Názov zákazky:   „Vybudovanie spoločensko-kultúrnej oddychovej zóny“  

2.2 Druh zákazky:   Dodávka materiálov, elektroinštalácia a vodoinštalácia, stavebné práce 

2.3 Miesto realizácie zákazky: Hlavná 32, Malé Ozorovce 078 01 

2.4  Stručný opis zákazky: Predmetom zadávania zákazky je dodávka stavebného materiálu, 

elektroinštalácie a osadenie vodovodných potrubí, stavebné práce spojené 

so spoluúčasťou verejného obstarávateľa v rozsahu zemných prác 

a terénnych úprav, drobných stavebných prác. Prevádzková inštalácia el. 

zariadení bude predmetom dodávky podľa technickej špecifikácie 

požadovaných výkonov, ktorú predloží uchádzač. Stavebno-technické 

riešenie pozemku nemá predinštalovanú kabeláž z tohto dôvodu sa požaduje 

aj inštalácia dodávky s osadením bezpečnostných prvkov ich prevádzky.   

Vyhlasovateľ súťaže požaduje/umožňuje uchádzačovi /zhotoviteľovi/ obhliadku miesta a formou 

ocenenia jeho  návrhu budúcej štruktúry dodávky predložiť cenovú ponuku. Potenciálny dodávateľ 

v tejto časti prieskumu trhu predkladá cenovú ponuku na každú časť samostatne resp. spolu ako celok.  

Podkladom, východiskovým dokumentom zadávateľa súťaže je technická špecifikácia 

predkladaná/zverejňovaná v podobe prílohy k tejto výzve uvedené ako „TŠ-technická špecifikácia“. 

Uchádzačom sa umožňuje predložiť ekvivalentné riešenie s vyjadrením TTÚ jeho výhodnosti pre 

zadávateľa súťaže . 
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2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Stavebný materiál 

14210000-6  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 

44114000-2 Betón 

44114100-3 Hotový/surový betón 

44114200-4 Betónové výrobky 

44141100-1 Elektroinštalačné rúrky 

44322100-4 Elektroinštalačné káble 

45310000-3 Elektroinštalačné práce 

45317100-3 Elektroinštalačné práce na čerpacích zariadeniach 

45232151-5 Stavebné práce na celkovej údržbe vodovodov 

45332200-5 Práca na vodovodnom domovom potrubí 

44161200-8 Vodovodné potrubia 

 

Výkopové práce 

Murárske práce 

Krajinotvorné práce  

 

3.  Lehota a miesto na predloženie ponuky: 

Lehota na predkladanie ponúk - do:    10.01.2020 do 12:00 hod..  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

V elektronickej podobe e-mail:    mozorovce@slovanet.sk  

Poštou alebo osobne:   Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, Malé 

Ozorovce 078 01 

   

4) Predpokladaná hodnota zákazky: 

Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je cenová kalkulácia  

zistená prieskumom cien na internetovom portáli zodpovedných predajcov daného 

materiálového sortimentu povýšená na hodnotu 60 % materiál a 40 % práce, odborný odhad 

nákladov budúceho prevádzkového súboru pre uvažované verejné priestranstvo s uvedením 

cenových údajov, ktoré zadávateľ súťaže získal v období: od 20.11.2019 do 16.12.2019 

s výslednou hodnotou :  

PHZ spolu: 8 620,00 € bez DPH 

 

5) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia: 

Doba dodávky tovaru a poskytovania služieb: do 100 pracovných dní a počíta sa od termínu 

nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej zmluvy –  Zmluva o dielo. 

6)  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v 

ktorých sa uvádzajú:  

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Úradu vlády SR vo výške 95 %  a vlastných 

rozpočtových zdrojov zadávateľa súťaže vo výške 5 %  

6.2 Podmienky financovania a platobné dojednania budú špecifikované a podrobne určené 

v Návrhu zmluvy, ktorá bude predložená úspešným uchádzačom vo výške ponukovej ceny.  
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7) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, Malé Ozorovce 078 01 , plánuje dobudovať kultúrno-

spoločenské centrum o skrášľujúce prvky záhradnej architektúry okolia s potenciálom   

oddychového rázu v rozsahu:  

- Využitie neupraveného priestoru s vegetáciou v bezprostrednej blízkosti kultúrneho domu 

pre prvky zelenej a modrej architektúry, zabezpečenie stability svahu betónovou retenčnou 

stenou 

- Vybudovanie vodného prvku – tečúcej vody  v umelých jarčekoch po zabezpečenom svahu 

so súvisle tečúcou vodou do cirkulačnej akumulačnej nádrže 

 

8) Obsah predkladanej ponuky: 

a) kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená), (oprávnenie na 

vykonávanie obchodnej činnosti a oprávnenie na stavebné práce) 

b) Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č.2 s ocenením položiek  tej ktorej časti predmetu 

zákazky alebo spolu označovanej v tejto výzve ako:  

 

TŠ-technická špecifikácia: TŠ 2.1  – 2.26 : 

2.1   TŠ časť: TŠ časť: Riečny štrk  16/32      15 t 

2.2   TŠ časť: Betón šalovacie tvárnice 25 x 30 x 50 cm  240  ks 

2.3    TŠ časť: Betón šalovacie tvárnice 25 x 20 x 20 cm  200  ks 

2.4    TŠ časť: Stĺpiková betónová strieška 27 x 27 cm     28 ks 

2.5    TŠ časť: Roxory  10 mm        350 bm 

2.6    TŠ časť: Roxory  12 mm        120 bm 

2.7    TŠ časť: Kameň lomový        50 t 

2.8    TŠ časť: Betón   C25        15 m3 

2.9.   TŠ časť: Projekt na elektroinštaláciu a revízia       1 ks 

2.10   TŠ časť: Čerpadlo potočné 220 V (12 000 l/hod, výtlak 5 m)   1 ks   

2.11   TŠ časť: Odpadové rúry 110 mm       25 bm 

2.12  TŠ časť: PPR rúra priemer 30 mm DN 60/2,5 mm   40 m   

2.13  TŠ časť: Kábel CYKY 3 x 2,5 mm                      30 m 

2.14  TŠ časť: Kábel CYKY 3 x 1,5 mm    100 m 

2.15  TŠ časť: Chránička na káble DN 40/2,5 mm PT  100 m  

2.16  TŠ časť: Kaučuková EPDM fólia (hr. 1, 2 mm)   100 m2  

2.17  TŠ časť: Podkladový filc pod fóliu ( hr. 0,5 mm)  100 m2  

2.18  TŠ časť: Riadiaca jednotka na čerpadlo         1 ks  

2.19  TŠ časť: Elektro skrinka (meranie a hl. istič)        1 ks  

2.20  TŠ časť: Ističe 10 Ah, 16 Ah           2 ks 

2.21  TŠ časť: Rohové lišty          56 ks 

2.22  TŠ časť: Flexibilné lepidlo         80 ks 

2.23  TŠ časť: Cement 400         60 ks 

2.24  TŠ časť: Moridlo Xyladecor Classic HP       10 l  

2.25  TŠ časť: Piesok           10 t 
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2.26   TŠ časť: Betón šalovacie tvárnice 25 x 15 x 50 cm      32  ks 

 

TŠ časť: Realizácia stavby  - stavebná práca  vykonaná dodávateľom –  výkaz výmer 

Stavebné práce, montáž a inštalácie: TŠ 3.1 – 3.17 

3.1 TŠ časť:  Zarovnanie terénu  640 m2 x 0,4 m             256  m3 

3.2 TŠ časť:  Výkop pre základ na retenčnú stenu 15 x 0,7 x 0,4 m   4,20 m3 

3.3 TŠ časť:  Výkop pre el. vedenie a vodovodné potrubie 30 x 0,6 x 0,3 m 5,40 m3 

3.4 TŠ časť:  Búracie práce betónový múrik 15 x 0,4 x 0,7 m      4,80 m3  

3.5 TŠ časť:  Zrovnanie a úprava  terénu pod vodný prvok 20 x 5 m   100  m2 

3.6 TŠ časť:  Betónovanie základov 15 x 0,8 x 0,4 m    4,80 m3 

3.7 TŠ časť:  Vymurovanie retenčnej steny z tvárnic 15 x 1,75 x 0,3 m  6,83 m3 

3.8 TŠ časť:  Vymurovanie stĺpov  1,25 x 0,2 x 0,2 m    24 ks 

3.9 TŠ časť:  Vymurovanie stĺpov 2,75 x 0,2 x 0,2 m    6 ks 

3.10 TŠ časť:  Výkop vodného prvku 4 x 2 x 0,6     4,80 m3 

3.11 TŠ časť:  Uloženie chráničky a káblov pre elektrické vedenie   30 bm 

3.12 TŠ časť:  Uloženie vodovodného potrubia       30 bm 

3.13 TŠ časť:  Úprava terénu 30 x 0,6 x 0,3 m     5,40 m3 

3.14 TŠ časť:  Betónovanie základov vodného prvku 4 x 2 x 0,6 m  4,80 m3 

3.15 TŠ časť:  Vymurovanie akumulačnej nádrže 4 x 2 x 0,5   4,00 m3 

3.16 TŠ časť:  Osadenie obehového čerpadla a uvedenie do prevádzky  1 ks 

3.17 TŠ časť:  Budovanie suchých múrov 74 x 0,4 x 0,7     20,72 m3 

 Vysvetlivka: 

 Vymurovanie stĺpov  1 x 0,2 x 0,2 m                 24 ks 

 Vymurovanie stĺpov 2,75 x 0,2 x 0,2 m       6 ks 

 Retenčná stena z betónových prefabrikátov 15 x 1,75 m    26,25 m2 

  

 

Poznámka: Príloha: č.2 – OCENENÝ „VÝKAZ VÝMER“  je súčasťou ponuky uchádzača !!! 
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Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

 

Cenová ponuka záujemcu 

  (údaje, ktoré budú použité pri otváraní ponúk) 

Verejný obstarávateľ: 

Názov predmetu zákazky: 

Postup zadávania zákazky: 
 

Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, Malé Ozorovce 

078 01  

„Vybudovanie spoločensko-kultúrnej oddychovej zóny“  
Prieskum trhu  §117  ZVO 

 

Názov firmy / organizácie: 
 

 

Adresa/sídlo organizácie:  
 

 
IČO // IČ DPH:  IČO: IČ DPH: 

Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):   

Vypracoval (meno a priezvisko):  

Dátum:  

Tel.: // Mobil. tel.: Tel.: Mobil: 

e-mail:  

 

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

Ocenenie položiek - cenová ponuka uchádzača - Relatívna váha kritéria 100 %  

Návrh cenovej ponuky uchádzača 

 podľa technickej špecifikácie zadania 

Návrh cenovej ponuky v EUR 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH  

TŠ časť: 2.1 až 2.26 - dodávateľ    

TŠ časť: 3.1 až 3.17 - dodávateľ    

Ponuková cena uchádzača - spolu:    

 

Povinná príloha: 

Povinnou prílohou uchádzača je Príloha č.2 – Výkaz výmer , ocenenie položiek  

 

 

 

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:         
 ..........................................................................  

(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača 

oprávneného konať v záväzkových vzťahoch 
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Adresát: 

        Podľa rozdeľovníka 

 

 

Váš list číslo / zo dňa  Naše číslo   Vybavuje / linka   Sečovce 

                                                                Dolák Milan/ 0915 865 653  30.12.2019 

 
 

Vec: Prieskum trhu spojený s výberom uchádzača 

 

dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na zaslanie cenovej ponuky v rámci prieskumu 

trhu na predmet zákazky s pracovným opisom budúceho znenia: 

„Vybudovanie spoločensko-kultúrnej oddychovej zóny“  

Prieskum trhu vykonáva obstarávateľ Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, Malé Ozorovce 

078 01 za účelom výberu úspešného uchádzača pre dodávku vyššie uvedeného predmetu zákazky.  

V rámci zýzvy je predkladaný formularizovaný opis a technická špecifikácia predmetu 

zadávanej zákazky, ktorú/-é údaje je potrebné zo strany záujemcu doplniť. V prípade potreby aj 

rozšíriť a doplniť o náležitosti, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť a náležitú legislatívu 

vzťahujúcu na predmet zákazky.  

Predmet zákazky je rozdelený na časti a každý z uchádzačov má povinnosť oceniť a podať 

návrh na samostatnú časť alebo na celok.  

Pre ocenenie predmetu zákazky je potrebné (môže sa) vykonať obhliadka miesta predmetu 

zákazky. Cenu dodávky je potrebné uviesť v Eur bez DPH. 

Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena v Eur s DPH pri uvedenej  

lehote dodávky – do 100 dní od prevzatia staveniská..  

 Vašu cenovú ponuku očakávame predložiť vo forme vyplnenia uvedených tabuliek 

označovaných ako TŠ s príslušnou časťou popisu a požadovaných údajov. Návrh uchádzača na 

plnenie kritéria s doplnením ceny a požadovaného výkonového parametra za príslušnú TŠ časť, 

prosíme zaslať na vyššie uvedenú adresu vyhlasovateľa prieskumu trhu do 10.01.2020. 

Akceptované budú cenové ponuky vyhotovené úplne, písomne a doručené na vyššie uvedenú 

adresu poštou, e-mailom: mozorovce@slovanet.sk alebo osobne v uvedenej lehote. 

 Keďže prieskum trhu nevykonávame pre potreby zistenia ceny, úspešný uchádzač bude 

aj víťazom prieskumu a bude s ním  podpísaná dodávateľsko-odberateľská zmluva. O výsledkoch 

prieskumu trhu budú oslovené spoločnosti (záujemca – uchádzač) informované. Na uvedený 

predmet zákazky nebude  vyhlásené verejné obstarávanie. 

 

S pozdravom     

      Mgr. Milan Dolák, LL.M ............................. 

osoba zodpovedná za prieskum trhu   
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Zápis o vykonaní prieskumu trhu 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

(oslovením minimálne 3 dodávateľov schopných dodať predmet zákazky)  

 

Predmet zákazky:  „Vybudovanie spoločensko-kultúrnej oddychovej zóny“  

Predpokladaná hodnota zákazky: 8.620,- eur bez DPH 

Slovník spoločného obstarávania (CPV): 45000000-7 Stavebné práce 

Kategória služby:    stavebné práce 

Spôsob vykonania prieskumu trhu :  

- písomným oslovením vybraných záujemcov – „predložiť cenovú ponuku“  

- výzva zaslaná //elektronicky potenciálnym dodávateľom 

Termín vykonania prieskumu trhu: 30.12.2019 – 10.01.2020 

Zoznam oslovených dodávateľov a údaje u tých, ktorí predložili cenové ponuky: 

Por.č. 
Dodávateľ 

(obchodné meno, adresa 

jeho sídla) 

Cena v € Ďalšie údaje na 

vyhodnotenie 

cenových ponúk 

Kontaktná osoba  

/tel.č./ 

poznámky bez DPH s DPH 

1.      

2.      

3.      

x. 
 

 
    

 

Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií: 

Kritéria: - najnižšia cena  

Spôsob hodnotenia: 

Cena predmetu zákazky vrátane  DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:   

a)  nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, vyhodnotenie ponúk bude podľa 

údajov z ponuky uchádzačov. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé miesto ostatným 

ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom 

mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. 

b) údaje úspešného uchádzača, ktoré budú zverejnené: Obchodné meno: ,  Sídlo podnikateľského 

subjektu:, Kontaktná adresa pre písomný styk:, IČO:, Zmluvná  cena vrátane DPH a  bez DPH. 
 

Vyhodnotenie podmienok účasti u uchádzača, s ktorým bude uzatvorená zmluva: 
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Podmienky účasti,  ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy preukázať 

§ 32 ods. 1 

písm. e)  

 

je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu, 

Výpis zo živnostenského, resp. 

obchodného registra 

Predložil: ÁNO/NIE 

§ 32 ods. 1 

písm.  f)  

 

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

čestné vyhlásenie, že dodávateľ 

nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní 

Predložil: ÁNO/NIE 

§ 40 ods. 6 

písm. f) 

 

konflikt záujmov podľa § 23 nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami 

(v predmetnom verejnom obstarávaní) 

čestné vyhlásenie dodávateľa, že 

nie je v konflikte záujmov  

Predložil: ÁNO/NIE 

§ 11 dodávatelia a ich subdodávatelia v prípade 

zákaziek jednorazových nad 100 tis. eur, 

resp. opakovaných nad 250 tis. eur 

 výpis z verejného zoznamu 

registra verejného sektora 

Registrovaný: ÁNO/NIE 

ISO Certifikáty  Predložil: ÁNO/NIE 

 licencie, povolenia, Predložil: ÁNO/NIE 

Uvedie sa či  uchádzač spĺňa požadované podmienky: 

Hodnotený uchádzač XXXXX – spĺňa požadované podmienky vyhlasovateľa  prieskumu trhu 

 

Prílohy zápisnice: 
1. určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) potvrdené finančnou kontrolou verejného 

obstarávateľa  

2. čestné vyhlásenie  o konflikte záujmov subjektov podieľajúcich sa na zadaní zákazky 

3. výzva na predloženie cenovej ponuky poslaná vybraným dodávateľom, schopným dodať predmet 

zákazky 

4. oznámenie výsledku uchádzačom, ktorí predložili cenové ponuky 

5. vyhodnotenie cenových ponúk, ak nie je súčasťou zápisnice 

6. kópia výpisu zo živnostenského, resp. obchodného  registra 

7. čestné vyhlásenie, že dodávateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

8. zmluva/objednávka/faktúra 

9. ponuky uchádzačov. 

 

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti 

a dôvernosti  

V Malých Ozorovciach, dňa 

 

Mgr. Milan Dolák, LL.M ............................. 

osoba zodpovedná za prieskum trhu 

 

 

Schválil:  Mgr. Milan Dolák, LL.M............................... 

zástupca vyhlasovateľa  

 

 

Spôsob vzniku záväzku: Áno 

Na základe  zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb x 

Na základe  potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za dodávku predmetu zákazky - 
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Príloha č. 4 

   
 

 

Adresát: 

         

 

 

 

 

 

Vec: Oznámenie výsledku  z prieskumu trhu – neprijatie ponuky 

 

V súlade s § 117 zák, č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Vám týmto oznamujem, že dňa ................... bola 

nám doručená Vaša cenová ponuka na predmet zákazky: 

„Vybudovanie spoločensko-kultúrnej oddychovej zóny“  

      

          Po preskúmaní a vyhodnotení doručených ponúk Vám oznamujeme, že neakceptujeme Vašu 

ponuku nakoľko cena za .....................  

 prekročila finančný limit pre použitie metódy verejného obstarávania, resp.  

 pri vyhodnotení cenových ponúk sa umiestnila na druhom, treťom mieste. 

 

 Uvádzame  ponukové ceny všetkých uchádzačov, ktorých ponuky sa vyhodnocovali: 

Dodávateľ 

Ponuky predložené 

do prieskumu trhu 

Poradie  po 

vyhodnotení ponúk 

v  € bez DPH v  € vrátane DPH  

Uchádzač č.1    

Uchádzač č.2  
   

Uchádzač č.3    

 

 

   Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie.  

        

 

S pozdravom 

Mgr. Milan Dolák, LL.M, . . . . . . . . . . . . . . . .  

Starosta obce Malé Ozorovce 
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Príloha č. 5 

 

 

Adresát: 

     

    

 

 

 

 

Vec: Oznámenie výsledku  z prieskumu trhu – prijatie ponuky 

 

V súlade s § 117 zák, č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Vám týmto oznamujem, že dňa ................... bola 

nám doručená Vaša cenová ponuka na predmet zákazky: 

„Vybudovanie spoločensko-kultúrnej oddychovej zóny“  

      

Po preskúmaní a vyhodnotení doručených ponúk, akceptujeme  Vašu ponuku a pozývame Vás  

na   rokovanie o uzavretí zmluvy, ktoré sa uskutoční:  

dňa ................o ...................... hod. na adrese: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Na rokovanie si prineste so sebou doklady na splnenie podmienok účasti 

1. kópiu  dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky. V prípade, že ste zapísaný v zozname 

hospodárskych subjektov, stačí uviesť číslo registrácie a verejný obstarávateľ si túto skutočnosť 

v zozname  hospodárskych subjektov overí, 

2. čestné vyhlásenie, že Vám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a že nie ste v konflikte 

záujmov v predmetnom obstarávaní 

3. certifikát, resp. vyhlásenie o zhode vydané podľa § 13 odst. 1 zákona č. 264/99 Z.z.o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov, 

4. v prípade zákaziek nad 100 tis. eur, uviesť č. registrácie v registri partnerov verejného sektora 

5.  oprávnenie na vykonávanie predmetu zákazky, 

 
Poučenie: 

Ak bol predmetom prieskumu trhu aj návrh zmluvy, rokovanie sa bude niesť v duchu týchto obchodných 

podmienok; ak bola požiadavka objednávateľa, aby návrh zmluvy predložil uchádzač, bude sa rokovať 

o zmluve predloženej uchádzačom. Podstatné náležitosti, ktoré sú uvedené vo výzve na predloženie cenovej 

ponuky nie je objednávateľ a dodávateľ oprávnený v zmluve meniť.   
 

 

S pozdravom 

Mgr. Milan Dolák, LL.M, . . . . . . . . . . . . . . . .  

Starosta obce Malé Ozorovce 

 


