
Obec Svinica, Svinica 282,044 45 Bidovce

Yýzva na predkladanie ponúk- prieskum trhu
na predmet zákazky:

Externý manažment na projekt: Zriadenie alternatívneho zdroja
v budove zš a Mš svinica

(postup zadávan ia zákazky s nízkou hodnotou podl'a § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávarri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní" alebo aj ako ,,zákon o verejnom obstarávaní" alebo
aj ako ,,ZoVO").

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Bidovce, ako verejný obstarávatel' podlh § 7 zákona č.
343120|5 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako ,,verejný obstarávatel") uskutočňuje postup
zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky ,,Externý manažment na projekt:
Zríadenie altematir,neho zdroja v budove ZŠ a MŠ Svinica", podta § 117 zákona o verejnom
obstarávaní formou prieskumu trhu.

v rámci prieskumu trhu vás verejný obstarávateť vyzýlta na predloženie ponuky na uvedený
predmel zákazky. Pre vyhotovenie a predloženie ponuky uvádza verejný obstarávateť
nasledovné infotmácie a pokyny na predkladanie ponúk.

1. Identifikáciaverejnéhoobstarávatel'a:
Názov: Obec Svinica
Sídlo: Svinica 282, 044 45 Bidovce
Krajina: Slovenská republika
Štatutámy zástupca: ing. IJubomíl, Šimko, starosta obce
IČo: 00324761
DIČ: 2021245050
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 04l566400l/5600
Kontaktné miesto: Obecný úrad, Svinica 282, 044 45 Bidovce
Telefón: +421 055 /696 52 25
E-mail: starosta@obecsvinica,sk
Web: www.obecsvinica.sk
Stránka profi lu VO: http://wv/w.uvo.gov.sk/profily^/profll/pdetail

2. Názov zákazlry
Extemý manažment na píojekt: Zrtadenie alternatívneho zdroja v brrdove ZŠ a MŠ
Svinica



3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie extemého riadenia projektu Zňadenie
altematívneho zdroja v budove ZŠ a MŠ Svinica realizovaného v rámci operačného
prograíru Kvalita životného prostredia, OPKZP PO4-SC41 l -2019-6l.
proiektovÝ manažér
Pracovná náplň v rámci projektového riadenia bude spočívať v plnení týchto úloh:
Koordinácia aktivít proj ekhl
Zodpovednosť za plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich zo nnluvy o poskytnutí
NFP
Zodpovednosť za správny priebeh časovej a vecnej realízácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci
Predkladanie monitorovacích správ v stanovených termínoch
Vypracovanie a predkladanie žiadosti o zmenu v projekte
Príprava všetkých podkladov pre kontrolu na mieste zo strany poskytovatel'a pomoci
Komunikácia prostredníctvom ITMS
Plnenie stanovených cieťov, aktivít a výsledkov projektu
Plnenie stanoveného harmonogramu
Zabezpečenie vypracovania a predloženia záverečných dokum enlov v záverečnej ťáze
cyklu
Implementácie projektu (záverečrrá žiadosť o platbu a závereěná monitorovacia správa)
Zodpovednosť za propagáciu projektu ajeho realizáciu v súlade s manuálom pre
informovanie a komunikáciu

Finančný manťér
Pracovná náplň v rámci finančného riadenia bude spočivať v plnení týchto úloh:
Zodpovednost'za plnenie finančrrého plánu projektu, finančnú udržatel'nost' projektu
Správnosť a věasnosť vypracovania a predloženta žiadosti o platbu vrátane
záverečného áčtovania proj ektu
Zodpovednost' za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieťov podl'a
zmluvy o NFP
Finančné riadenia a účtovníctvo (účtovná evidencia) projektu v súlade s platnou
legis'latívou, finančné riadenie projektu, príprava žiadosti o platbu
Príprava kompletných finančných podkladov pre všetkých členov projektového býmu
Vedenie analytickej účtovnej evidencie pre projekt
Prípt,ava podkladov pre spracovanie žiadosti o platbu (faktury, kŤycie liSty, zoznam
deklarovaných výdavkov, výpisy z účtu, doklady o poistení majetku, doklady o zriadení
záložného práva
Poskytovať súčinnosť pri konholách

4, Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie s!uáeb
Spoločný slovník obstarávania (CPV) - Hlavný slovník:
72224000 - l poradenstvo pri riadení projektov
79420000 - 4 Služby súvisiace s riadením

5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Pledpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie
predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným
prieskumom trlru), pričom prieskun trhu je nástrojom na určenie predpoklada ej

hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. l ZVO.)
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Rozdelenie pred metu zákazky na časti/ variantné riešenie/ekvivalení
Rozdelenie zákazky na časti
Zékazka nie je rozdelená na časti. Verejný obstarávatel' neumožňuje predloženie
ponuky na časti a požadrrje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
variantné riešenie
Verejný obstarávatel' neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčastbu ponuky
bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia
ponúk,
Ekvivalent
V prípade, ak táto výzva, alebo doklady a dokumenty poskytnuté v rámci príloh tejto
výzvy identifikujú konkr,étny postup, alebo identifikujú konkrétneho poskytovatel'a
verejný obstarávateť umožní nahradit'takúto službu ekvivalentnou siužbou pod
podmienkou, že ekvivalentná služba bude spÍňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,
na ktoré sú uvedené služby určené a zároveň nebudú predstavovat' zvýšené náklady pre
verejného obstarávatela. Pri službe konkétnej značky, m6že lchádzač predložiť aj

ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite pri dodržaní vyššie uvedených
požiadaviek.
Ak uchádzač uplatní náwh na ekvivalent, predloží ho v ponuke v samostatnom
dokumente,,zoznam ekvivalentných položiek", pričon predmetný zoznam predložených
ekvivalentných položiek musí obsahovať póvodnú požiadavku na danú položku podl'a
tejto výzvy a návrh ekvivalentu.

Miesto dodania pr€dmetu zákazky a lehota dodania predmetu z^kazkyi
Miesto dodania - Obec Svinica, Svinica 282,044 45 Bidovce,
Predrrret zákazky bude dodaný od vystavenia objednávky po celý čas realizácie
projektu, až do ukončenia monitorovacieho obdobia projektu.

Podmienky financovania predmetu zákazkylplatobné podmienky - stanovenie ceny
celkom za predmet zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z operačného programu Kvalita životného
prostredia, OPKZP - Po4-sc4l'',-20l9-6l a z rozpočtrl verejného obstarávatel'a -
obce SVINICA.
Financovanie za plnenie predmetu zákazky sa uslaltoční formou bezhotovostného
platobného styku na základe vystavenej faktúry po odovzdaní a prevzati predmetu
zákazky v rozsahu uvedenom vo výzve na predkladanie cenových ponúk, po dodaní
predmetu zákazky stanoveného jednoznačne ako opis predmetu zákazky,
Neoddelitel'nou súčast'ou objednávky bude táto výzva a jej prilohy v ktorej sa
deklarujú základné podmienky plnenia predmetu zákazky-
Cena za plnenie predmetu zákazky bude dohodnutá v rozsahu podťa predloženej Prílohy
č. 2 tejto výzvy. Cena bude uvedená v eurách (EUR) a kalkulovaná vrátane aktuálne
platnej výšky DPH (ak je to relevantné a uchídzaě 1e platcom DPH), colných sadzieb a
všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutím slr,ržieb a dodaním tovaru.
Cena predmetu zákazky je rrraximálna a konečná.
Lehota splatnosti faktúry je ó0 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
verejnému obstarávate|'ovi - objednávatel'ovi ato po riadnom dodaní predmetu
zákazky.
Vystavenie faktúry za dodaný predrnet zžkazky bude možné najskór v deň dodania
a prevzatia predmetrr zákazky bez vád o čom bude vyhotovený protokol podpísaný
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zmluvnými stranami a ktorý bude súčasťou predloženej faktury.

Ak bude mať faktúra vady daňového dokladu, bude vrátená dodávatel'ovi
a lehota splatnosti faktúry 60 dní začne plynúť od doručenia opravenej faktury.
Verejný obstarávatel' neposkluje preddavky a ani zálohové platby.

9. Kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk, spósob ich uplatnenia
9.| Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúkje:

,,Cena celkom za celý predmet zákazky".

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk bolo stanovené v zmysle § 44 ods. 3
písm, c) zákona o verejnom obstarávaní.

Vyhodnocovaná bude cena celkom za celý predmet zákazky vrátane DPH.

9.2 ,,Návrh na plnenie kritéria" je potrebné predložiť v ponuke ato formou vyplnenia
Prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritéria, pričom návrh ceny je potrebné vyhotoviť
a spracovať v zmysle tejto výzvy,
Návrh ceny za predmet zákazky - návrh na plnenie kritériá ceny celkom za predmet
zákazky dek|aruje návrh cerry celkom za predmet zákazky, do ktorej sú zahmuté
všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky* predmetom zátkazky v rozsahu
a špecifikácií uvedenej v tejto vjzve a to najmá:

- všetky náklady za dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu
- všetky vedl'ajšie výdavky a ostatné odvody podl'a platných predpisov

spojené s plnením predmetu zákazky,
- všetky ďalšie náklady, ktoré sa móžu vyskytnúť v súvislosti s riadn)irn

plnenim predmetu zákazky.

Vylrodnocované budú cenové ponuky uchádzačov, ktoré boli doručené
v stanovenej lehote na určenú adresu na základe návrhu na plnenie kitéria určeného
na qlhodnotenie cenových ponúk.
Verejný obstarávateť - poverená osoba (garant procesu VO) bude ponuky
vyhodnocovať na základ,e stanoveného kritéria v tomto bode výzvy tak, že zostavi
poradie uchádzačov a to od 1 miesta po x-té miesto, (pričom x je počet predložených
vyhodnocovaných ponúk).

Pri vyhodnocovaní ponúk podl'a kritéria ,,Cena celkom za celý predmet zákazky" bude
priradené prvé poradie a prvé miesto uchádzačovi, ktorý predložil v cenovej ponuke
návrh najnižšej celkovej ceny celkom za plnenie predmeu zákazky.

Ostatným uchádzačom bude priradené poradie vzostupne s umiestnením
na druhom až x-tom mieste vzoshjpne a to v závislosti od navrhovanej ceny celkom za
celý predmet zákazky.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorému bolo priradené prvé miesto
v poradí na zák]ade vyhodnotenia ponúk podl'a kritériá ,,Najnižšia cena celkom
za celý predmet zákazky"., ktory predložil ponuku s navrhovanou najnižšou
cenou celkom za predmet zákazky., čím sa umiestnil na prvom mieste
y zostavenom poradí a ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazl<y v celom rozsahu,

9.3
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Ostatní uchádzači, ktorí predložili v ponuke návrh ceny - cenu celkom za predmet
zákazky, ktorá je vyššia ako cena celkom za predmet zákazky nawhovaná v ponuke
uchádzač umiestneného na prvom mieste v zostavenom poradí na zá,klade
vyhodnotenia podLa kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk a ktod sa umiestnili na
druhom až x-tom mieste v poradi závislom od výšky navrhovanej ceny, budú
vyhodnotení ako neúspešní uchádzači.

l0. Vyhodnocovanie ponúk z hl'adiska splnenia podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky.

10.1 Verejný obstarávatel' uplatňuje v tomto postupe zadávania zžtkazky § 112 ods. 6
(druhú vetu) zákona o verejnom obstarávaní a bude podmienky účasti a požiadavky na
predmet zákazky vyhodnocovať po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk a po zostavení poradia na základe vyhodnotenia ponúk podťa
stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk.

l0.2 Verejný obstarávatef uplatní primerane a analogicky § 55 zákona o verejnom
obstarávaní a bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti a ponuku z hl'adiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača umiestneného na prvom
mi€§te v zostavenom poradí po vyhodnotení ponúk na zák]ade kritéria na
vyhodnotenie ponúk

l0.3 Ponuka uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí sa bude vyhodnocovat'
z hl'adiska splnenía podmienok účasti a požiadaviek na predmet zikazky, určených
v tejto výzve.

10.4 Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v zostavenom poradí po
vyhodrrotení 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 súěinnosti vedúcej k vystaveniu objednávky.

l0.5 Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
preukáže, že ucltádzač, ktorý sa umiestnil na pwom mieste v zostavenom poradí po
vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, nesplnil podmienky
účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávatel' nevystavi
v prospech neho objednávku na plnenie predmetu zákazky (ako výsledok verejného
obstarávania) a následne zostaví nové poradie a bude vyhodnocovať splnenie
podmienok účasti a ponuku z hl'adiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
u uchádzača umiestneného na prvom mieste v novozostavenom poradí (u uchádzača
umiestneného na druhom mieste v p6vodne zostavenom poradí).

10.6 Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmeI zákazky
preukáže, že lchádzača ktorý sa umiestnil na druhom mieste v póvodne zostavenom
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,
nesplnil podmienky účasti a./alebo požiadavky na predmet zákazky, verejrlý
obstarávateť nevystaví v prospech neho objednávku na plnenie predmetu zákazky (ako
výsledok verejného obstarávania) a následne zostaví nové poradie a bude
vyhodnocovať splnerrie podmienok účasti a cetlovú ponuka z hl'adiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača umiestneného na prvom mieste
v novozostavenom poradi (u uchádzača umiestneného na treťom mieste v póvodne
zostavenom poradí).



10.7 Verejný obstarávateť móže rozhodnúť, že nebude uplatňovať posrup podl'a bodu 1 1-5

a 11.6 a móže postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou zrušiť.

1l. Výsledok verejného obstarávania zadávania zákazky s nízkou hodnotou -
vystavenie objednávky
Výsledkom verejného obstarávania - zadávania zákazky s nizkou hodnotou
uskutočneného podl'a § 117 zikona o verejnom obstarávaní podťa stanovených
podmienok a požiadaviek uvedených v tejto výzve ana zák|ade vyhodnotenia ponúk
podl'a určeného kritéria v bode 10,1 a stanoveným spósobom uvedeným v tejto výzve,
vvstavenie obiednávkv. v prospech úspešného uchádzaěa, ktorý bol vyhodnotený na
prvom mieste v zostavenom poradí podlia vyhodnotenia ponúk na základe kritéria
na vyhodnotenie ponúk a ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky.

11.1 Verejný obstarávateť ako výsledok verejného obstarávania vystaví v prospech
úspešného lchádzača, ktorý bol vyhodnotený na prvom mieste v zostavenom poradí
podťa vyhodnotenia ponúk na záltlade kritéria na vyhodnotenie ponúk a ktorý splnil
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky objednávku na plnenie pťedmetu
zákazky
Neoddelitel'nou súčasťou objednávky bude kópia výzvy a jej prílohy a kópia cenovej
ponuky úspešného uchádzača, vrátane návrhu na plnenie kritéria.

11.2 Verejný obstarávater nesmie uzalriet' zmluvr-r/vystaviť objednávku
s uchádzaěom,

- ktorý má v zmysle zákona o RPVS povinnosť zapisovať sa do RPVS
a nie je zapísaný v RPVS, alebo

- ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podl'a osobitného predpisu (tzn.

napríklad tzv. tretie osoby), ktorí majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora nie sú zapísaní v regisři partnerov
verejného sektora.

11.3 Verejný obstarávatel' nesmie uzayňeť zmluvt/vystaviť objednávku s úspešným
uchádzačom ktorý:

- nespíňa podmienky účasti podťa § 32 ods. 1 písm. e) aí) zákona o verejnom
obstarávaní, alebo

- ak u neho existujú dóvod na vylúčenie podťa § 40 ods. 6 písm, f) zákona

, o verejnom obstarávaní.
|L4 Uspešný rrchádzač je povinný, na základe oznámenia o prijatí ponuky ana zátk|ade

výzvy na poskynutie súčinnosti, plgd podpisom zmluvy/vystavenim objednávky
najneskór do 3 pracovných dní predložiť verejnému obstarávateťovi nasledujúce
doklady:

1 1.4.1 V pdpade ak ponuku predložila skupina dodávateťov predložiť - Zrnluvu o združení,
l1.4.2 Doklady preukazujúce splnenie podmicnok účasti podťa bodu 12 íejto výzvy, ak ich

v ponuke nahradi1 predložením čestného vyhlásenia a nepredkladal ich skór
l1.5 Verejný obstarávateť bezodkladne oznámi všetkým uchádzaěom, ktolých ponuky

sa lryhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk,
l1.6. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že je úspešný a že jeho ponuku prijíma a vyzve ho

na poskytnutie súčinností vedúcej k uzavretiu zmluvy/vystaveniu objednávky
a k predloženiu dokladov podťa bodu 1 1.4 tejto výzvy,

|1.7 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 podla bodu l1.4 tejto výzvy alebo odmietne potvrdiť obsah a znenie
vystavenej objednávky, vyzve verejný obstarávatel' uchádzača umiestneného na



druhom mieste v zostavenom poradí (alebo ak na§tane obdobný pdpad aj u uchádzača
umiestneného na druhom mieste v zostavenom poradí vyzve uch!Ázača umiestneného
na treťom mieste v zostavenom poradí, ak je to možné), pokiať §a nerozhodne dané
verejné obstarávanie verejný obstarávateť zrušiť.

11.8 Neúspešnýn uchádzačom písomne oznámi verejný obstarávatel' že neuspeli
a dóvody neprijatia ich ponuky a poradie na ktorom sa umiestnili po vyhodnotení
cenových ponúk na základe stanoveného kitéria a stanoveným spósobom
vyhodnocovania cenových ponúk.

t2, Podmienky účasti
Verejný obstarávatel' určil nasledovné podmienky účasti a spósob ich preukazovania:
Uchádzač v ponuke predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie
stanovených podmienok účasti:

12.1, Podmienkv účasti - osobné postavenie §32 ods. l písm. e) a f) zákona o vereinom
obstarávani
U"t,in"ue6".i spiňat' podmienky účasti iýkajúce sa osobného po§tavenia uvedené
v § 32 ods. l písm, e) a f) zál<ona o verejnom obstarávaní
a ich splnenie preukáže spósobom podťa § 32 ods. 2, písm. e) a f.; alebo podl'a
§ l52 zákona o verejnom obstarávaní

12.1.1 Na preukázanie podmienky účasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zákona o verejnom
obstarávaní uchádzač predloží:

o doklad o oprávnení poskytovat' službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky,
všetko podl'a § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
Živnostenské oprár,nenie alebo výpis zo živnostenského régistra _ predkladá
fuzická osoba , podnikatel', prispevková organizácia - podnikateť, výpis z
obchodného registra - predkladá právnická osoba - podnikatel', fyzická osoba -
podnikateť zapísaný v obchodnom registri),

al€bo
. náhl'ad do zinnamu zoznamu hospodárskych subjektov podťa § 152 ods. l

zákona overejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
z ktolého bude zrejmé, že lcl,1ádzač je oprávnený poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predm etu zákazky .

12,1.2 Na preukázanie podmienky účasti podl'a § 32 ods, 1 písm, f) zákona o verejuom
obstarávaní uchádzač predloží čestné vyhlásenie:

o že nemá uloženÝ zákaz účasti vo verejnom obstarávaní powrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého poby.tu @ríloha č. 5)

Verejný obstarávatel' podl'a § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané pfislušnýrrr orgánom iného
členského štáfu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstanávatel' musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.

12.2 Uchádzač m6že predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
uvedených v bode 12. 1 čestnýtn vyhlásením (vzor - Príloha č. 4), v ktorom vyhlási,
že splňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávatelbm a poskytne



verejnému obstarávateťovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateť móže kedykoťvek
v priebehu verejného obstarávania uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo
dokladov nahradených čestným vyhlásením v určenej primeranej lehote.

12.3 Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti tj,kajúcich sa osobného postavenia
dokladmi podLa § 32 ods. 2 ZoVO, nie je povinný predložiť doklad podl'a § 32 ods. 2
pism. e) ZoVO.
Verejný obstarávatel'je oprávnený použit' údaje z inťormačných systémov verejnej
správy podl'a osobitného predpisu. Uvedené sa vzťahuje len na právnické a fyzické
osoby (uchádzač, záujenrca), ktoré majú sídlo, miesto podnikania v Slovenskej
republike

13. Obsah ponuky
ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

l3.1 Prílohu č. 3 - Identiíikačné údaje uchádzača
]dentifikacné údaje uchádzača. 1adresa, telefón. fax. e-rnail, IČO. DIČ, IC DPH.
kontaktná osoba s kontaktnými údajmi), Príloha č. 3 musí bY' podpísaná osobou
oprávnenou jednať za uchádzača alebo vjeho mene.

13.2 Doklady a dokumenty preukazujúce §plnenie podmienok účasti: osobné
postavenie podfa bodu 12, I tejtovýzvy
alebo čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v bode 12.1 (vzor čestného
vyhlásenia - Príloha č.4 a č.5 výzvy)

13.3 Prílohu č. 2 Niig1!_g4 plngnielllfula .

Príloha č. 2 musi byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za lcltádzača alebo v jeho
mene.

13.4 Prílohu č. 6 Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 6 musí byt podpísaná podla pokynov uvedených v danej prílohe

l3.5 Čestné vyhtásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádza čalvzor -
Príloha č. 7 výzvyl Priloha musí byt' podpísaná osobou oprár.nenou jednať za
uchádzača alebo v jeho mene.

Uchádzač, ktorého ponuka nebude obsahovat' doklady a dokumenty uvedené
y tomto bode, nebude zaradený do procesu vyhodnocovania cenových ponúk
v tomto v€rejnom obstarávaní. Navrhovaná cena predložená podl'a Prílohy č.2
tejto výrvy uchádzačom, bude využitá v danom prípade verejným
obstarávatel'om výhradne pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

l3.6 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez akéhokol'vek finančného naroku voči verejnému obstarávatel'ovi, bez ohLadu na
priebeh a výsledok tohto verejného obstarávania,

l3.1 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 lyhotovené v českom jazyktt.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

l3.8 V prípade, ak predkladá uchádzač v cenovej ponuke akékol'vek doklady,
je povinný predložiť originálne dokumenty alebo ich úradne overené kópie.



14. Predloženie ponuky - pokyny
Lehota a miesto na predloženie ponuky
Uchádzač móže predložiť ibajednu ponuku.

14.1 Predložením ponuky verejnému obstarávateťovi uchádzač súhlasí so
sprístupnením osobných údajov uvedených v cenovej ponuke a s ich použitim pre účel
vyhodnotenia cenových ponúk a určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

14.2 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo
podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podťa prvej vety uchádzač uvedie
v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobl.ru, sídlo alebo
rniesto podnikania a identiírkačné číslo, ak bolo pridelené.

14.3 Ponuku móže predložiť aj skupina dodávateFov, ktorá pfed podpisom zmluvyÁystavením
objednávky zabezpečí vytvorenie pr,ávnej formy tak, aby účastníci zodpovedali spoločne
a nerozdielne za závázky voči objednávateťovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

l4,4 Lehota na predloženie ponukv/forma predloženia:

Ponuku je potrebné doručit' v určenei lehote v listinnej forme.

Lehota na pr€dloženie ponuky uplynie dňom: 20. 08.2021o 10:00 hod.

14.5 Miesto predkladania ponúk
Ponuky je potrebné doručiť v listinnej forme, prostredníctvom pošty, iného
dorrrčovatel'a alebo osobne na adresu verejného obstarávateLa:
Obec Svinica, Svinica 282,044 45 Bidovce

Placovná doba verejného obstarávatel'a pre daný účel je v pracovné dni
od 09.00 hod do l1.00 hod. a od l3.00 hod. do l4.00 hod.

V pripade, ak bude ponuka predložená prostrednictvom pošty alebo iného
doručovateťa, j e rozhodujúci termín doručenia ponuky určený v bode l4.4 tejto výzvy.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti odosielatel'ovi
neotvorená, ak odosielatel' bude zlámy.

15. Lehota viazanosti ponúk
Predložené ponuky uchádzačov sú viazané do uplyrrutia lehoty viazanosti ponúk
- do 30, 12.2021

Otváranie ponúk, účast' na otvárani ponúk
Otváranie ponúk je neverejné.
Otváranie ponúk za účasti uch vzhl'adom na postup
zadávania zákazky s nízkou hodnotou podťa § 1 17 ZVO neuplatňuje
Pre účely dodržania princípu hospodárnosti a efektí\,ítosti vo viizbe na odstránenie
administratívnej záťaže pň verejnom obstarávaní verejný obstarávateť nezasiela
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v stanovenej lehote, zápisnicu z otváranía
cenových ponúk.

Označenie cenovej ponuky
Ponukuje potrebné predložit' v listinnej fotme v uzavretom obale.

1ó.

17,



Vonkajší uzatvorený obal musí byť označený nasledo,"te:
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo miesto

obvyklého pobytu uchádzača,
- adresa na doručenie cenovej ponuky podl'a bodu 13.5 tejto výzvy,
- označenie ,rCenová ponuka - neotvárat'!"
heslo: Externý manažment na projekt: Zriadenie alternatívneho zdroja
v budove zš a Mš svinica

18. Poskytovanie informácií a vysvetl'ovanie informácií a údajov uvedených vo
výzvelobhliadka miesta plnenia
posk},tovanie informácií a vysvetlení
Verejný obstarávateť poskytne informácie a vysvetťovanie všetkých údajov
uvedených v tejto výzve na základe žiadosti o vysvetlenie doručenej elektronicky
na e-mailovti adresu verejného obstarávateťa: starosta@obecsvinica.sk, vždy však
vtedy, ak bude žiadosť o vysvetlenie doručená dostatočne vopred pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk

19. K<rnílikt záujmov:
19.1 Ak sa verejný obstarávatel v zmysle § 23 ZoVO dozvie o konflikte záujmov, prijme

primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieťom zabránenia pretrvávania konfliktu
záujmov.

19,Z Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov in;imi účinnými opatreniami, ktorj.rn i sú
najmá vylúčenie zainteresovanej osobyl z procesu pripravy alebo realizácie verejného
obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávatel' lrylúči
z verejného obstarávania uchádzaěa.

20. Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní:
Z0,1 Verejný obstarávateť dáva do pozornosti Etický kódex záujemcr./uchádzača vo

verejnom obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzaěa,
záujemcu, člena skupiny dodávatelbv v píocosoch verejného obstarávania. Uvedené
subjekty sú, so zreteťom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého
zaobchádzanía, nediskriminácie, transparentnosti, hospodámosti a efektívnosti,
zabezpečovania čestnej hospodárskej sút'aže, vykonávania práv a povinností v súlade s
dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá
aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať.

20.2 Etický kódex záujemculuchádzača vo verejnom obstarávanl je zverejnený na
adrese:https://www.uvo. qov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html

2l. Vyhradenie práva a iné informácie:
21,1 Verejný obstarávateť si vyhradzuje právo;

o zrušiť použitý postup zadávanía zákazky v pripade, že sa anenia okolnosti,
zaktorych sa ryhlásilo verejné obstarávanie,

. nevybrať ani jednu ponuku v pfipade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkí,m
verejného obstarávateťa, alebo budú inak neprijatelhé,

. verejný obstarávateť príjme ponuku ucbádzača umiestneného na prvom mieste
v zostavenom poradí na základe vyhodnotenia cenových ponúk podťa stanoveného
kritéria na lyhodnotenie cenových ponúk ktorý spíňa podmienky účasti
a požiadavky na predmet zákazky utčené v tejto a poskytol riadnu súčinnosť
vižucu sa k vystaveniu objednávky.



2|.2 Uchádzač v pfipade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateL je
v zmysle ZoYO a zák. č.21l/2000 Z. z o slobode inťormácii povinný zverejňovať
informácie, ktoré sa ziskali za verejné ťrnancie. Uchádzač berie na vedomie,
že predložením cenovej ponuky vopred pre pdpad ak bude v tomto verejnom
obstarávaní úspešný súhlasí so zverejnením relevantných informácii podl'a §l17
ZoYO.

21.3 Na dar-rý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podťa § 11'7 ZoYO
sa nevzťahujú revízne postupy podťa zákona o verejnom obstarávaní.

21,4 Verejný obstarávatel' primerane vpostupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou bude
uplaťňovať aj ďalšie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, napr. ustanovenia
týkajúce sa určenia lehót na posk}tnutie vysvetlení ponuky, doplnenia ponuky a na
poskytnutie súčinnosti, všetko so zohl'adnením zabezpečenia hospodámosti procesu
zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorý nie je zákonom ako proces upravený.

21.5 Uspešný uchádzač sa zavázuje počas plnenia predmetu zákazky strpieť wýkon
kontroly/auditrr/overovania súvisiaceho s plnením predmetu zžkazky, a to kedykol'vek
počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o posk}tnutí pdspevku vykonávaný na to
určenými a oprávnenými osobami a zavázuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám
všetku potrebnú súčinnosť v nevybnutnom rozsahu a v potrebných lehotách. (ak je to
relevantné)

2I.6 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú:
- Poskyovateť finančných prosřiedkov a ním poverené osoby,
- Utvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certiíikačný

orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a EÚ.
- Urad pre verejné obstarávanie a nim poverené osoby na výkon kontroly,
- Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateťorn,
- lné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly

podl'a platných prár,r-rych predpisov.
21-7 Verejný obstarávatel'je oprávnený nevystaviť objednávku na plnenie predmetu

zákazky, ak v rámci kontroly procesu verejného obstarávania zákazky, bude zistené
v postupe zadáyania predmetnej zákazky porušenie zákona o verejnom obstarávaní.
(ak je to relevantné)

2I.8 Schválenie postupu zadávania zé&azky na daný predmet zákazky v rámci kontroly
príslušn;y'm kontrolným orgánom posk}tovatera finančných prostriedkov je
podmieŇou pre nadobudnutie účinnosti objednávky na predmet zákazky. (ak je to
relevantné)
Vystavená objednávka nadobudne platnosť momentom jej vystavenia a účinnost'
nasledujúcim dňom po jej zverejnení podťa osobitného právneho predpisu.

lrocesom VO/ garant VO



Prilohy výzvy:
Príloha č. 1 Opis predmetl zákazky
Príloha č, 2 Náwh na plnenie kritéria/ predkladá uchádzač v ponuke
Príloha č. 3 Identifikačné údaje uchádzačď predkladá uchádzač v ponuke
Pdloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača, že spíňa všetky podmienky účasti podťa bodu

12.2 výzvylpredkladá uchádzač v ponuke ak nŤredloží
l2.1 yÝw

Pdloha č. 5

Príloha č. 6

Príloha č. 7

čestne r,lrhláseni e, že lcháďzač nemá zákaz učasti vo verejnom obstarávaní/
predkladá uchádzač v ponuke
Súhlas so spracovaním osobných údajov- formulár/ predkladá uclládzač
v ponuke
Čestné lyhlásenie ku konflikhr zíljmov a k etickému kódexu
whádzaóa/ whádzač predkladá v ponuke

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
V zmysle bodu 3 tejto výzvy



príloha č.2 Návrh na plnenie kritéria

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: ,,Cena celkom za predmet zákazky".
Vyhodnocovaná bude cena celkom za celý predmet zákazky definovaný v tejto vjzve v EUR
s DPH,

*Uchádzač uvedie či je / nieje platcom DPH.

Uchádzač vyhlasuje, že: Je / nie je platcom DPH *

*nehodiacc preškftnite

C)bchodnÝ názov:

Sídlo:

Ičo:

DIČ:

Platca DPH: áno/nie*

kontaktná osoba:

Telefón:

e-mail:

Návrh na plnenie kritéria -..Cena celkom za v EUR s DPH

Cena
v EUR tlez DPII

Cena celkom za celý predmet zákazky
Externý manažment na projekt:
Zriadenie allernativneho zdroja
v budove zš a Mš svinica

V ...,.................,...... dňa,

za uchádzača:

Meno oprávnenej osoby uchádzača:

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:



lisl
Obchodný názov
spoločnosti:
sidlo alebo miesto
podnikania:

Adresa:

PSC: Obec: štát:

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

Príloha č.3

IDENTIFIKAčNÉ Úna"lB UCHÁDZAčA

IčO: DIC: Ič DPH:

Zápis uchádzaěa v Obchodnom registri (označenie Obchodného registra alebo inej evidencie,
do ktorej je uchádzač zapisaný podťa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo

alebo evidencie

V .,,...........,....,,,............, dřra:

za uchádzača:

Meno oprávnenej osoby uchádzača:

)9dtLdslu
P. č. Meno a priezvisko: funkcia:

l

Doplnit' p o dl'a s kutoč no s ti

kontaktná osoba
Meno a priezvisko, titul:*

Telefón/}4obil : 
* E-mail:*

Cislo faxu (len ak sa uplatrrí):

Webové sídlo uchádzača (len ak
existuie):

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:



Príloha č.4

Čestné vyhlásenie uchádzača o splnení podmienok účasti uvedených vo výzve

Uchádzač:

(obchodné meno/názov, sídlo, IČO)

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku na zák\ade výzvy na predloženie cenovej ponuky
doručenej verejným obstarávateťom obcou Svinica na predmet zákazky:

Externý manažment na projekt: Zriadenie alternatívneho zdroja v budove ZŠ a MŠ Svinica

vyhlasujem, že

1. spíňam podmienky účasti stanovené vo výzve týkajúce sa osobného
postavenia v rozsahu uvedenom vo výzve:

- podťa § 32 ods. 1 písm, e) zákona o verejnom obstarávaní
- podla § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

a zavázujem sa,

že kedykofvek v priebehu postupu zadávanía zákazky na základe vyzvy avždy pred
vystavením objednávky v prípade úspešnosti, predložím dokumenty a doklady preukazujúce
splnenie uvedených podmienok účasti, ktoré som nahradil týmto čestným vyhlásenim.

V .......................,,.,. dňa

za uchádzaěa:

Meno oprávnenej osoby uchádzača:

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:



Príloha č.5

čnsrxÉ vyHLÁsENIE
o skutočnostiach podl'a § 32 ods. 1 písm. í) zákona č. 343l20l'5 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplrrení niektorýcl, zákonov

Zápis tlchádzača v Obchodnom registri (označenie Obchodného registra alebo inej evidencie,
do ktorej je whádzaě zapísaný podťa právneho poriadku štátu, ktorýŤn sa spravuje, a číslo

do tohto alebo evidencie

Ako uchádzač, ktor"ý predkladá cenovú ponuku na základe výzvy r-ra predloženie cenovej
ponuky doručenej vercjným obstarávaterom obcou Svirrica na predmet zákazky:

Externý manažment na projekt: Zriadenie alternatívneho zdroja v budove ZŠ a MŠ Svinica

čestne vyhlasujem, že

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potyrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo

oblyklého pobytu

V.,,....................................,.,,.......... dňa

Za uchádzača,.

Meno oprávnenej osoby uchádzača:

Obchodný nazov
spoločnosti:
sídlo alebo miesto
podnikania:

Adresa:

PSC: Obec: štát:

ICO: DIC: IC DPH:

Podpis oprár.nenej osoby uchádzača:



Priloha č. 6

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie uchádzača/člena skupiny dodávatel'ov

Názov, obchodné meno uchádzača:

Adresa sídla, alebo miesta podnikania uchádzača:

IČO uchádzača:

/altematíva - čIen skupiny 1 . x , pre každého identifikačné údaje Názov, obchodné meno,
Adresa sídla, alebo rniesta podnikania, IČO):

V zmysle zákona č, 1812018 Z, z. o ochtane osobrrých údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ ě.20161619
o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smemica č.95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
týmto

udel'ujeme súhlas

verejnému obstarávateLovi a dotknutým orgánom podl'a osobitných predpisov

so spracovávaním osobných údajov

uvedených v rámci verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky Extemý
manažment na projekt: Zriadenie alternativneho zdroja v budove ZŠ a MŠ Svinica, verejným
obstarávatel'om obcou Svinica, na základe Výzvy na predkladanie ponúk ponuky - p5igghpq
trhu

Účelom poskynutia súrhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov
poskl4nutých v rámci pledmetného verejného obstarávania.

Týmto vyhlásením sa udefue súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas
tnania predmetného verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.

Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom
č. 29212014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplneni niektorých zákonov a zákonom č.39512002 Z. z. o archiyoch a

registraturach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Udelenie súhlasu je možné kedykoťvek odvolať ajeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť
už spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.



Zároveri s udelením súhlasu na spracovanie o§obných údajorn týmto vyhlasujem, že sú mi
známe inťormácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až22 naríadenia Európskeho parlamentu
a Rady EU č. 20161679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voťnom
pohybe takýchto údajov a § 2l až28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskynuté všetky informácie podťa čl. l3
naliadenia č.20l.61679 o ochrane íyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom
pohybe takýchto údajov a § 19 zakona č. 18/2018 Z, z. o ochtane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,

Uchádzač /čIen skupiny dodávateťov :

Osoba oprávnená konat' \, mene uchádzača"/člena skupiny dodávateťov
- meno a priezvisko:
- funkcia:

Vyhlásenie musi byt' podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutámeho orgánu alebo iným zástupcom lchádzaěa, ktorý je oprávnený konat' v mene
uchádzača v obchodných závázkových vzť ahoch.



Pdloha č. 7
čnsrNÉ, vyrrr,ÁsnNrn Ku KoNFLIKTu zÁuJMov

A K ETICKÉ,MU KÓDEXU UcHÁnz,{ČA
predložené v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou

podťa § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky:
,,Extemý manažment na projekt: Ztiadenie altematír,neho zdroja v budove ZŠ a MŠ Svinica''

pre verejného ob stalávateía,.
obec svinica

Týmto čestne vyhlasujem podťa mójho najlepšieho vedomia a svedomia a podťa mojich
vedomostí, že ako lchádzač, kto4ý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní, že:
- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohťadom na doterajši priebeh verejného

obstarávania, pokiať ide o mne známe hospodarske subjekty a zástupcov verejného
obstarávateťa, ktoré boli zapojené a\irrrkoťvek spósobom do procesu verejného
obstarávania,

- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo
ktoré by mohli nastať v dohťadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju
nezávislosť a zvýhodňovať mňa a]<o uchádzača v danom procese verejného obstarávania z
pohťadu ktorejkol'vek strany, ktorá je účastníkom daného procesu alebo jeho
lyhlasovateťom,

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoťvek etapy verejného obstarávania sa,ukáže, že
akýkolŤek potenciátny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú
skutočnosť oznámim verejnému obstarávate]]ovi a budem akceptovať rozhodnutie
verejného obstarávateťa o prijatí všethých opahení na odstránenie zisteného konfliktu,
pokial' týmto rozhodnutím nedójde k neodóvodnenému obmedzeniu účasti mojej
spoločnosti v danom poshlpe a pokiať nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak
ako rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom
verejnom obstarávaní,

- som sa oboznámil § etickým kódexom záujemculuchádzača vo verejnom obstarávaní,
ktorý je zverejnený na adrese https://www,uvo.gov.sk/etickv-kodex-zauiemcu-uchadzaca-
54b.html
a v nadváznosti na uvedené vyhlasujem, so zretel'om na povinnosť uplatňovania princípov
roltakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodámosti a efektívnosti,
zabezpečovanl,a čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s
dobr,ými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá
aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania,

- budem zachovávať dóvemosť všetkých mne poskytnutých inťormácií súvisiacich s daným
postupom a obsah dokumentov, ktoré mi poskYol verejný obstarávateť nebudem
poskYovať tretím osobám, a ani inak ich využívať na iný účel ako je účast' v danom
verejnom obstarávaní, pokiať o to výhradne nepožiada verejný obstarávate|.

V .,.......,,,...,,.,,.. dňa
Podpis štatutárneho zástupcr.r/oprávnenej osoby uchádzača


