Výzva na predloženie ponuky
pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podľa rozdeľovníka

Váš list/zo dňa

Naše číslo
30/PRO/2020

Vybavuje/Linka
Ing. Nagyová/0915789980

Dátum
6.10.2020

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Ladice, Ladice 219, 951 77 Ladice, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), zastúpená Procurio s.r.o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava,
Slovensko ; prevádzka: Dunajská 12, 040 01 Košice, Vás týmto žiadá o predloženie ponuky, pri zadávaní
zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
“Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu v obci Ladice”
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Ladice
Sídlo: Ladice 219, 951 77 Ladice
Štatutárny zástupca: Mgr. Alžbeta Lacziková - starostka obce
IČO: 00038440
DIČ: 2021050790
Tel.:+421 37/6317150
E-mail: starosta@ladice.sk
Internetová stránka: www.ladice.sk/
Zákazka zabezpečovaná externým subjektom:
Procurio s.r.o.,
Cintorínska 7
811 08 Bratislava
Slovensko
IČO: 48314714
DIČ: 2120142475
prevádzka: Dunajská 12, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Terézia Nagyová
Telefón: +421 915789980
Email: tnagyova@procurio.sk
2. Miesto predloženia ponuky: Predmetná zákazka sa realizuje elektronickou komunikáciou.
Elektronická komunikácia vrátane doručovania, prostredníctvom ktorého sa predmetné
realizuje verejné obstarávanie, uskutočňuje sa spôsobom určeným funkcionalitou

elektronického
nástroja
eZakazky
na
portáli:
https://www.ezakazky.sk/ladice/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=38980047&
Pre bezproblémové používanie elektronického nástroja eZakazky je nutné zo strany
záujemcu/uchádzača mať počítač pripojený k internetu a využívať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov Microsoft Edge – minimálne vo verzii 40, Firefox – minimálne vo
verzii 26, Google Chrome – minimálne vo verzii 35. Správna funkčnosť iných prehliadačov je
možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté „cookies“.
2.1 Registrácia a prihlasovanie:
a)

b)

c)

ak ešte záujemca nemá zriadené konto v elektronickom nástroji eZakazky, klikne na
tlačítko „Registrovať nového dodávateľa“, vyplní údaje a postupuje podľa pokynov
uvedených pri registrácii v elektronickom nástroji na webovej adrese
www.ezakazky.sk. Po registrácii mu bude na ním uvedenú e-mailovú adresu doručené
prístupové údaje, ktorými sa prihlási do elektronického nástroja,
ak už záujemca má v elektronickom nástroji zriadené konto, prihlási sa svojim
prihlasovacím menom a heslom; v prípade, ak ho zabudol, klikne na tlačítko “Zabudli
ste heslo?”. Po kliknutí na tlačítko sa zobrazí jednoduchý formulár, kde je potrebné
zadať prihlasovací e-mail a po kliknutí na tlačidlo “Odoslať“ elektronický nástroj
vygeneruje nové heslo a odošle ho na zadaný e-mail, ktorým sa záujemca prihlási do
elektronického nástroja alebo
prihlási sa prostredníctvom eID, v tomto prípade záujemca sa zaregistruje spôsobom
podľa bodu a), ktorým sa mu zriadi v elektronickom nástroji konto a prihlási sa
prostredníctvom eID.Elektronické ponuky je možné predložiť vložením do
elektronického nástroja eZakazky.

2.2 Ponuka sa predkladá elektronicky tak, že uchádzač vkladá svoju elektronickú ponuku do
elektronického nástroja eZakazky, v určených komunikačných formátoch a spôsobom
určeným verejným obstarávateľom v bode 14 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
3. Kontaktná osoba: osoba zodpovedná za zadávanie zákazky – Ing. Terézia Nagyová,
tnagyova@procurio.sk.
4. Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je príprava územia pre individuálnu
bytovú výstvbu (ďalej len “IBV”) v obci Ladice, v katastrálnom území Ladice, pod parcelným
číslom 6023 a 6024/2 o celkovej výmere 7 471m2 .
5. Komplexnosť dodávok: Predmet zákazky sa nedelí na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku
na celý predmet zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v tejto výzve
na predkladanie ponúk a jej prílohách.
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo na uskutočnenie
predmetu zákazky s lehotou realizácie do 30.11.2020 dní. Odovzdanie staveniska verejný
obstarávateľ uskutoční do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Termín výrubu
drevín bude potrebné uskutočniť podľa povolenia na výrub vydaného príslušným orgánom a
to do 30.11.2020.
7. Kódy CPV podľa SSO:
45112000-5 Výkopové zemné práce a presún zemín
77211000-1 Služby súvisiace s ťažbou dreva
90524300-9 Odstraňovanie biologického odpadu
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
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8. Podrobný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je príprava územia pre individuálnu
bytovú výstvbu (ďalej len “IBV”) v obci Ladice, v katastrálnom území Ladice, pod parcelným
číslom 6023 a 6024/2 o celkovej výmere 7 471m2. Po príprave územia a rozparcelovaní, budú
parcel slúžiť ako samostatné stavebné pozemky pre IBV. Súčasťou predmetu zákazky je aj
likvidácia biologického odpadu vzniknutého pri realizácii predmetu zákazky v rozsahu prílohy
č. 1 rozpočet – výkaz výmer, v súlade s platnou elgislatívou a predloženie dokladu o likvidácii
biologického odpadu verejnému obstarávateľovi. Bližší rozsah uskutočnenia predmetu zákazky
je uvedený v prílohe č. 1 k tejto výzve na predkladanie ponúk, ktorým je rozpočet – výkaz výmer
a ktorý verejný obstarávateľ požaduje oceniť.
9. Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky: Katastrálne územie Ladice pozemok pod
parc. č. 6023 a 6024/2.
10. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: s lehotou
realizácie do 30.11.2020 dní. Odovzdanie staveniska verejný obstarávateľ uskutoční do 3 dní
od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Termín výrubu drevín bude potrebné uskutočniť
podľa povolenia na výrub vydaného príslušným orgánom a to do 30.11.2020.
11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných
prevádzkových finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, so splatnosťou faktúr do 30
dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Fakturácia bude prebiehať v dvoch fázach,
1. faktúra vo výške 50% bude doručená do 15 dní po odovzdaní diela
2. faktúra vo výške 50% bude uhradená po odpredaji pozemkov, najneskôr do 31.03.2021, s
tým, že verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na vystavenie tejto faktúry.
Verejný obstarávateľ neumožní poskytnutie preddavku na realizáciu predmetu zákazky.
12. Lehota na predloženie ponuky:
najneskôr do 14.10.2020 do 13,00 hodiny.
Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie, nebude možné do elektronického
nástroja vložiť, nakoľko elektronický nástroj eZakazky neumožňuje vloženie ponúk po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk, z uvedeného dôvodu upozorňujeme záujemcov, že je potrebné
do elektronického nástroja vkladať súbory s dostatočným časovým predstihom.
Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky po prihlásení sa do elektronického nástroja a
vložením súborov do elektronického nástroja pod názov verejného obstarávateľa a
prisluchajúci názov tejto zákazky v lehote na predkladanie ponúk.
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa poštových
zásielok, faxom alebo osobne, takáto ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.
13. Spôsob predloženia ponuky: Ponuka sa predkladá elektronicky prostredníctvom
elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk spôsobom uvedeným v bode 2
tejto výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky po prihlásení
sa do elektronického nástroja eZakazky, vložením podpísaných a naskenovaných súborov do
elektronického nástroja eZakazky a to pod názov verejného obstarávateľa a prisluchajúci
názov tejto zákazky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 12 tejto výzvy na
predkladanie ponúk.
Elektronický nástroj zabezpečuje šifrovanie a kódovanie ponúk, automaticky zabezpečí
uzamknutím ponuku do lehoty na otváranie ponúk tak, aby ju nebolo možné pred lehotou na
otváranie ponúk sprístupniť. Celá ponuka a dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria
obsah ponuky budú podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho
orgánu; resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača, ktorú uviedol v titulnom liste ponuky
3

vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu
splnomocnenia, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
V predmetnej zákazke uchádzač elektronicky vloží svoju ponuku prostredníctvom
elektronického nástroja eZakazky tak, že uchádzač klikne na záložku „Odoslanie ponuky“, vľavo
v „Menu“ klikne na záložku „Identifikácia uchádzača“ a skontroluje údaje. V prípade potreby
úpravy údajov, údaje doplní či upraví a potom údaje uloží. Následne uchádzač klikne na záložku
„Dokumenty“ a nahrá predmetné dokumenty ponuky do tejto záložky. Ďalej uchádzač klikne
na záložku „Návrh na plnenie kritérií“ a vyplní elektronický formulár s návrhom na plnenie
kritérií so svojimi návrhmi na plnenie kritérií v zmysle prílohy č. 4 a bodu 19.2.3 tejto výzvy na
predkladanie ponúk. K odoslaniu celej ponuky uchádzač pristúpi tak, že klikne na záložku
„Rekapitulácia a odoslanie ponuky“ (vpravo dole) a kliknutím na tlačidlo „Odoslať ponuku“
ponuku odošle !
Momentom doručenie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania
informácií resp. dokumentov jednej strany komunikácie, nakoľko tieto sa nachádzajú okamžite
v dispozičnej sfére druhej strany komunikácie, t.j. zásielka sa považuje za doručenú ak jej
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom.
Iný spôsob komunikácie, ako je vyššie uvedený v procese zadávania predmetnej zákazky je
neprípustný a nie je možné ho uplatniť zo strany záujemcov/uchádzačov, s výnimkou prípadov,
keď to výslovne vylučuje ZVO. V prípade predloženia ponuky iným spôsobom ako elektronicky,
bude jeho ponuka vylúčená.
14. Spôsob a rozsah vyhotovenia ponuky: Ponuka musí byť vyhotovená písomne a spôsobom,
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný a tak, aby bolo zaručené trvalé zachytenie jej
obsahu. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa uchádzačom nevracajú,
zostávajú ako súčasť dokumentácie vo verejnom obstarávaní.
15. Spôsob určenia ceny:
16.1 Navrhovaná celková cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
16.2 Uchádzač v ocenenom rozpočte – výkaze výmer uvedie aj jednotkové ceny v EUR bez
DPH. Celková cena za položky predmetu zákazky bude daná súčtom všetkých
medzisúčtov/súčinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného v rozpočte – výkaze výmer
na uskutočnenie predmetu zákazky. Navrhované ceny musia byť vyjadrené na 2 desatinné
miesta s odstránením skrytých desatinných miest.
16.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby v celkovej cene za predmet zákazky boli zahrnuté
náklady na odvoz odpadov, vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie
verejných komunikácii, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie a prevádzka a vypratanie
zariadenia staveniska, projekt skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie, náklady
na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistne stavby
počas realizácie, kompletizačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prac a
všetky potrebné a podstatné náklady vyžadujúce realizáciu diela. Uchádzač nebude
oprávnený si účtovať žiadne ďalšie poplatky v súvislosti s uskutočnením predmetu
zákazky.
16.4 Celková cena za predmet zákazky je daná súčtom všetkých cien každej položky uvedenej
v ocenenom rozpočte - výkaze výmer. Celkovú cenu za predmet zákazky v Eur s DPH
uchádzač zároveň uvádza do elektronického formulára s názvom “Návrh na plnenie
kritérií” v elektronickom nástroji eZakazky. Celková cena uvedená v dokumente s názvom
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rozpočet – výkaz výmer musí byť totožná s celkovou cenou uvádzanou vo formulári s
názvom “Návrh na plnenie kritérií”.
16.5 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovaná celková
cena sa uvedie v zložení:
16.6.1 navrhovaná celková cena v EUR bez DPH,
16.5.2 sadzba DPH platná pre SR a výška DPH v EUR,
16.5.3 navrhovaná celková cena v EUR vrátane DPH,
16.5.4 v prípade, ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, vyčísli celkovú
cenu za predmet zákazky s DPH v zmysle platnej legislatívy platnej na území
Slovenskej republiky v čase predkladania ponúk, len pre účely hodnotenia ponúk.
16.6 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najvýhodnejšia ponuka na základe:
Najnižia cena za predmet zákazky v Eur s DPH …………………………………… max. 100 bodov
Podľa stanoveného kritéria sa budú hodnotiť návrhy kritérií v jednotlivých predložených
ponukách nasledovným spôsobom:
• Maximálny počet bodov pre toto kritérium max. 100 bodov, sa pridelí ponuke uchádzača
s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet zákazky. Pridelenie príslušného
počtu bodov jednotlivým ponukám sa určí pomerovým hodnotením, pričom čím nižšiu
celkovú cenu za celý predmet zákazky v EUR s DPH uchádzač ponúkne, tým bude
pomerovým ukazovateľom predmetnej ponuke pridelený vyšší počet bodov za toto
kritérium.
• Hodnotenie celkovej ceny v EUR s DPH sa u jednotlivých ponúk vyjadrí pomerovým
hodnotením, ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny v Eur s DPH z predložených
ponúk a navrhovanej celkovej ceny v Eur s DPH príslušnej vyhodnocovanej ponuky,
vynásobený počtom bodov pre uvedené kritérium t.j. max. 100 bodov.
Najnižšia celková cena za predmet zákazky
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- x maximálny počet bodov 100 bodov
Celková cena vyhodnocovacej ponuky za predmet zákazky
Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorému bude v celkovom hodnotení pridelený
najvyšší počet za kritérium na hodnotenie ponúk.
17. Ďalšie informácie k príprave ponuky:
a) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
b) Variantné riešenia sa neumožňujú.
c) Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
18. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky:
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o účasť na obhliadke miesta poskytnutia predmetu
zákazky, sa prihlásia do lehoty na predkladanie ponúk, písomne na e-mailovej adrese:
starosta@ladice.sk. Výdavky spojené s obhliadkou miesta poskytnutia predmetu zákazky idú
na ťarchu záujemcu.
19. Obsah ponuky:
19.1 Ponuku je oprávnený predložiť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 32
ods. 1 písm. e) ZVO, t.j. musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo
uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
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Verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky elektronicky overí u právnických osôb v
obchodnom registri, u fyzických osôb v živnostenskom registri. Uchádzač nie je povinný
predkladať dôkazné prostriedky!
19.1.1 uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32
ods. 1 písm. f) ZVO, t.j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Predložená ponuka musí obsahovať nasledovné doklady k splneniu
podmienok účasti:
čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; podľa prílohy č. 5 tejto
výzvy na predkladanie ponúk;
(uchádzač predkladá naskenované vyhlásenie podľa prílohy č. 5 tejto výzvy na
predkladanie ponúk, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača);

19.2 Uchádzač predloží v ponuke ďalšie dokumenty vzťahujúce sa k predmetu zákazky.
Predložená ponuka musí obsahovať nasledovné dokumenty k predmetu zákazky:
19.2.1

čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov, spracované podľa prílohy
č. 6 tejto výzvy na predkladanie ponúk;
(uchádzač predkladá vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača
podľa prílohy č. 6 tejto výzvy na predkladanie ponúk);

19.2.2

titulný list ponuky – s Identifikačnými údajmi uchádzača: (obchodné meno a
sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka,
bankové spojenie, č. účtu a pod.), spracovaný podľa prílohy č. 7 tejto výzvy na
predkladanie ponúk,
(uchádzač predkladá naskenovaný originál podpísaný štatutárnym zástupcom
uchádzača podľa prílohy č. 7 tejto výzvy na predkladanie ponúk);

19.2.3

návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, spracovaný podľa prílohy č. 4
k tejto výzve na predkladanie ponúk, v ktorom uvedie svoj návrh na plnenie
kritérií na hodnotenie ponúk. Tento dokument uchádzač vyplní elektronicky
priamo do elektronického formulára v elektronickom nástroji eZakazky s
názvom „Návrh na plnenie kritérií“, do ktorého uvedie svoju hodnotu návrhu
na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, (poznámka: predloženú vzorovu
prílohu nie je potrebné vypĺňať a predkladať, nakoľko návrhy sa vkladajú do
elektronického formulára);

19.2.4 Príloha č. 1 k ZoD rozpočet – výkaz výmer spracovaný podľa prílohy č. 1 k
tejto výzve na predkladanie ponúk, po doplnení vlastným obchodných údajov
a cien za predmet zákazky; celkovú cenu za predmet zákazky uvedenú v tomto
dokumente uchádzač uvádza aj elektronicky priamo do elektronického
formulára v elektronickom nástroji eZakazky s názvom „Návrh na plnenie
kritérií“.
(uchádzač predkladá naskenovaný originál podpísaný štatutárnym zástupcom
uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk)

20. Otváranie ponúk: ponuky budú otvorené a sprístupnené dňa 14.10.2020 o 13:15 hodine na
adrese: Procurio s.r.o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava; prevádzka: Dunajská 12, 040 01
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Košice, Slovensko. Pod otváraním ponúk sa na účely elektronickej komunikácie sa rozumie
elektronické sprístupnenie ponúk elektronickým nástrojom eZakazky.
21. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, po otvorení ponúk ich
sprístupnením v elektronickom prostriedku eZakazky, bude verejný obstarávateľ na základe
kritérií na hodnotenie ponúk vyhodnocovať ponuky a podľa pridelených bodov jednotlivým
ponukám bude stanovené poradie uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač s najvyšším počtom pridelených
bodov, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel a zašle mu vystavenú
objednávku na dodanie predmetu zákazky. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ
zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.
22. Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2020
23. Osoba určená pre styk so záujemcami: Ing. Terézia Nagyová, tnagyova@procurio.sk,
+421915789980
24. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak návrh na plnenie
kritérií v predložených ponukách prekročí finančné možnosti rozpočtu verejného
obstarávateľa, z ktorého majú byť hradené.
- V prípade, ak z dokladu podľa bodu 19.1.1 predloženého v ponuke uchádzača nebude
možné posúdiť splnenie podmienok účasti resp. ak v dokumentoch k predmetu zákazky
podľa bodu 19.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ identifikuje
nezrovnalosti, verejný obstarávateľ elektronickou komunikáciou požiada o vysvetlenie
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie.
- Na základe informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, úspešný uchádzač predloží
verejnému obstarávateľovi podpísané štyri rovnopisy zmluvy o dielo s prílohou č. 1 k nej,
ktorou je ocenený zoznam položiek predmetu zákazky (rozpočet), súhlasnej so zmluvou
o dielo s prílohou predloženou v úspešnej ponuke, a to osobne, poštou alebo iným
doručovateľom listových zásielok.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako druhý v poradí na základe krirérií na hodnotenie ponúk, ak splní podmienky
účasti a požiadavky na predmet zákazky, v prípade ak úspešný uchádzač neposkytne
súčinnosť k podpísaniu zmluvy o dielo alebo odmietne podpísať zmluvu o dielo s verejný
obstarávateľom.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku.
S úctou

Mgr. Alžbeta Lacziková
starostka obce
Prílohy:
Príloha č. 1 Rozpočet – výkaz výmer
Príloha č. 2 Zmluva o dielo
Príloha č. 3 Listy vlastníctva
Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Príloha č. 5 ČV o neuložení zákazu účasti vo VO
Príloha č. 6 ČV o neexistencii konfliktu záujmov
Príloha č. 7 Titulný list ponuky
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