
Obec Svinica, Svinica 282,044 45 Bidovce

Výzva na predkladanie ponúk-prieskum trhu
- la predmet zákazky:

Výkon stavebného dozora na projekt: Zriadenie alternatívneho zdroja
v budove zš a Mš svinica

(posfup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podťa § l17 Zélkona 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" alebo aj ako ,,zákon o verejnom obstarávaní" alebo
aj ako ,,ZoVO").

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Bidovce, ako verejrrý obstarávater podťa § 7 zákona č.

34312015 Z. z. o verejnom obstarávani (d'alej ako ,,verejný obstarávatel") uskutočňuje postup
zadávania zákazky s nízkou lrodnotou na predmet zákazky_,,Výkon stavebného dozora na
projekt: Zriadenie altematíweho zdroja v budove ZS a MS Svinica", podťa § l17 zákona o
verejnom obstarávaní formou prieskumu ťhu.

V rámci prieskumu trhu Vás verejný obstarávate|' vyzýva na predloženie ponuky na uvedený
predmet zákazky. Pre vyhotovenie a predloženie ponuky uvádza verejný obstarávater
nasledovné informácie a pokyny na predkladanie ponúk.

l. Identilikáciaverejnéhoobstarávatel'a:
Názov: Obec Svinica
Sídlo: Svinica 282,044 45 Bidovce
Krajina: Slovenská republika
Štatutámy zástupca: Ing. IJubomír Šimko, starosta obce
tČo: 00324761
DIČ: 2021245050
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Čislo účru: 04t566400l/5600
Kontaktné miesto: Obecný urad, Svinica 282, 044 45 Bidovce
Telefón: +421 055 / 696 52 25
E-mail: starosta@obecsvinica.sk
Web: www.obecsvinica.sk
Stránka profilu VO: http://www.uvo.gov.sk/profiiy/-/profil/pdetai1

2. Názov zákazky
Výkon stavebného dozora na projekt: Zriadenie altematívneho zdroja v budove
zš a Mš svinica

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah pre stavebného dozora investora:
Všetky aktivity a činnosti súvisiace s výkonom stavebného dozoru podl'a ustanovení §

46 b stavebného zákona k stavebnly'm prácam na objekte :



Činnosti stavebného dozoru projektu prierezovo počas celej doby plnenia predmetu
zákazky:
- zoznámeníe sa s podkladmi, podťa ktorých sa priprawje realizácia stavby, zvlášť s
projektovou dokumentáciou, s obsahom územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- odovzdaníe staveniska zhotoviteťovi a zabezpečenie zápisu do stavebného denníka
alebo do samostatného záznamu,
- zabezpečenie dodržania podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- dodržanie íealizácie stavby podťa schválenej projektovej dokumentácie, starostlivost' o
systematické doplňovanie dokumentácie, podl'a ktorej sa stavba realizuje a evidencie
dokumentácie dokončených časti stavby,
- kontrola spracovania dokumentácie skutočného prevedenia, kontrola čerpania
nákladov,
- spracovanie konečného vyúčtovania nákladov na realizáciu diela, kontrola vecnej a
cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a fakhrr, ich súlad s podmienkami
stanovenými pre daný predmet zákazky a ich predkladanie ku likvidácii,
- spolupráca so zamestnancami projektanta zabezpeěujúca autorský dozor pri

zaisťovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektantom, spolupráca s
projektantom a zhotoviterom pri realizácii alebo navrhovaní opatrení na odstránenie
prípadných závad proj ektu,
- koordinácia predpisaných skušok materiálov, konštrukcii a prác, kontrola ich
výsledkov, ktoré preukazujú kvalitu realizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly a
pod,), vedenie stavebných a montážnych denníkov, námety smerujúce k eíektívnemu
ltospodáreniu budúcej prevádzky dokončenej stavby,
- návrhy na uplatnenie pokút, hlásenie archeologických nálezov, spolupráca so
zamestnancami zhotovitel'ov pri realizácii opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie
škód, ochrany zdravia a pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
- kontrola postupu prác podl'a časového plánu stavby a upozomenie zhotovitel'a na
nedodržiavanie termínov, vrátane pr{pravy podkladov pre uplatnenie majetkových
sankcií,
- príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, príprava podkladov pre
odovzdávacie a preberacie konanie stavby alebojej časti a účasť najednani o odovzdaní
a prevzatí diela,
- účast' na komplexných skúškach diela, kontrola odstraňovania vád a nedorobkov
zistených pri prevzati av reklamáciách v dohodnutých tetmínoch,
- účasť na kolaudačnom jednaní a plnenie požiadaviek z kolaudačného jednania,
kontrola vypratania staveniska zhotoviteťom,
- kontrola jednotliwých položiek predložených rozpočtov stavebnej časti podťa rozpočtu
predloženého v projektovej žiadosti a rozpočtu, ktorý vzišiel z Verejného obstarávania
pred podanim žiadosti o pIatbu,
Predpokladaná výška stavebných prác 68 128,1l.- € s DPH, projektová dokumentácia
k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade Svinica 282, 044 45 Bidovce

Opis predmetu zákazky Všeobecný:
Predmetom riešenia zákazky je rekonštrukcia Z&oja tepla pre vykurovanie a S 6/m
súvisiaca vj,nrena zdroja vykurovania v spojenej základnej a materskej škole za účelom
znížerria energetickej náročnosti a tým zníženia produkovaných emisií zdroja tepla na
vykurovanie a prípral,u ohriatej pitnej vody. Cieťom navrhovaných úprav je výmena
jestvujúcej technológie pre vý,robu tepla. Návrhované úpravy majú zásadnýŤn §pósobom
znížiť produkované emisie (predovšetkým SO2, NOx, VOC, TZL vrátane prachových
častíc PM 10, PM 2,5) zdrojom pokrývajúcim potrebu energie pre vykuíovanie ple



priestory riešeného objektu. Jeshujúci stav: Vykurovanie v riešenom objekteje
ústredné, riešené plynovým kotlom a panelovjrni radiátormi umiestnenýrni v
jednotlivých pobytových priestoíoch, Navrhovaný stav: Na vykurovanie daného
objekfu bude slíržiť tepelrié čerpadlo Vzduch - voda , doplnené plynovjm dookevom v
prípade nižších teplót ako - 20"C. Súčasťou realizácie novóho zdroja vykurovania j e aj
realizácia novej elektrickej prípojky z dóvodu nedostatočnej kapacity existujúcej
pdpojky. Podrobný návrh a popis prác je zrejmý z projektovej dokumentáci e a výkaz,l
výrner. Realizáciou opatrení technického zhodnotenia star,u technológie clodávanej
tepelnú energiu sa vl.razne kladne upravia ekonomické, ekologické parametre
predmetnej stavby (zníženie prevádzkových nákladov, eliminácia negatívnych vpl}r/ov
stavby na životné prostredie, kultivácia prostredia), čo má samozrejme i spátnú
pozitívnu vázbu na daný rnikropriestor,

4. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie služieb
Spoločný slovník obstarávania (CPV) - Hlavný slovník:
7I251000-2 Archit€ktonické služby a stavebný dozor
7 l3l5300-2 Služby stavebného dozoru

5. Predpokladaná hodnota záklzky:
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týŤnto prieskumom (určenie
predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude tealizované jedným
prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej
hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. l ZVO.)

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti/ variantné ňešenie/ekvivalent
6,1 Rozdelenie zákazky na časti

Zákazka nie je rozdelená na časti. Verejný obstarávateť neumožňuje predloženie
ponuky na časti a požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

6,2 Variantné riešenie
Verejný obstarávateť neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky
bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia
ponúk.

6.3 Ekvivalent
V pripade, ak táto výzva, alebo doklady a dokumenty poskytnuté v rámci pfiloh tejto
výzvy identifikujú konkrétny postup, alebo identiťrkujú konkrétneho posk}tovateťa
verejný obstarávateť umožni nahradiť takúto službu ekvivalentnou službou pod
podmienkou, že ekvivalentná služba bude spÍnať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,
na ktoré sú uvedenó služby určené a zároveřl nebudú predstavovať zvýšené náklady pre
verejného obstarávateťa. Pri službe konkrétnej značky, móže uchádzač 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", pričom píedmetný zoznam pledložených
ekvivalentných položiek musí obsahovat' póvodnú požiadavku na danú položku podťa
tejto výzvy a návrh ekvivalentu.

7. Mie§to dodania predmetu zákazky a lehota dodania predmetu zákazky:
7 .l Miesto dodania - Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Bidovce,



7.2 Požadovaný začiatok poskytovania služieb stavebného dozuraje po ukončení procesu

verejného obstarávania, na základe vystavenej objednávky, počas celej doby realizácie
diela v zmysle opisu predmetu zákazky.

8. Podmienky financovania predmetu zákazkylplatobné podmienky - stanovenie ceny
celkom za predm€t zákazky

8. 1. Predmet zákazky bude financovaný z operačného programu Kvalita životného
prostredia, OPKZP - PO4-SC4l l -20l9-6l a z rozpočtu verejného obstarávateťa -
obce SVINICA.
Financovanie za plnenie predmetu zákazky sa uskutoční formou bezhotovostného
platobného styku na základe vystavenej faktury 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.
Neodde|itel'nou súčasťou objednávky bude táto výzva a jei príIohy v ktorej sa
deklarujú základné podmienky plnenia predmetu zákazky.

8.2 Cena za plnenie predmetu zákazky bude dohodnutá v rozsahu podťa predloženej Pdlohy
č. 2 lejto výzvy. Cena bude uvedená v eurách (EUR) a kalkulovaná vrátane aktuálne
platnej výšky DPH (ak je to relevantné a uchádzač je platcom DPH), colných sadzieb a
všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutím služieb a dodaním tovaru.
Cena predmetu zákazky je maximálna a konečná.

8.3 Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
verejnému obstarávatel'ovi - objednávatel'ovi a to po riadnom dodaní predmetu
zákazky.
Vystavenie faktlry za dodaný predmet zákazky blde možné najskór v deň dodania
a prevzatta predmetu zákazky bez vád o čom bude vyhotovený protokol podpísaný
zmluvnými §tranami a ktorý bude súčasťou predloženej faktury.

Ak bude mať faktúra vady daňového dokladu, bude vrátená dodávateťovi
a lehota splatnosti faktúry 60 dní začne plynúť od doručenia opravenej faktúry.
Verejný obstarávateť neposkytuje preddavky a arri zálohové platby.

9. Kritéria na rryhodnotenie cenových ponú\ spósob ich uplatnenia
9.1 Kíitériom na vyhodnotenie cenových ponúkje:

,,Cena celkom za celý predmet zákazky".

Kfitérium 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 a to foímou 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 - náwh na plnenie kritériá ceny celkom za predmet

zákazky deklaruje návrh ceny celkom za predmet zákazky, do ktorej sú zahmuté
všetky náklady spojené s plnením predmetl zákazky, predmetom zékazky v rozsahl
a špecifrkácií uvedenej v tejto v;i"zve a to najmá:

- všetky náklady za dodanie predmetl zákazky v požadovanom rozsahu



všetky vedťajšie výdavky a ostatné odvody podťa platných predpisov
spojené s plnením predmetu zákazky,
všetky ďalšie náklady, ktoré sa móžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym
pinením predmetu zákazky.

9.3 Vyhodnocované budú cenové ponuky uchádzačov, ktoré boli doručené
v stanovenej lehote na určerru adresu na zák|ade návrhu na plnenie kitéria určeného
na vyhodnotenie cenových ponúk.

9.4 Verejný obstarávatef - poverená osoba (garant procesu VO) bude ponuky
vyhodnocovať na základe stanoveného kdtéria v tomto bode výzvy tak, že zoslavi
poradie uchádzačov a to od l miesta po x-té miesto, (pričom xje počet predložených
vyhodnocovaných ponúk).

Pri vyhodnocovaní ponúk podía kritéria ,,Cena celkom za celý predmet zákazky" bude
priradené prvé poradie a prvé miesto uchádzačovi, ktorý predložil v cenovej ponuke
návrh najnižšej ce|kovej ceny celkom za plnenie predmetu zákazky.

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

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorému bolo priradené pryé mie§to
v poradí na záldade lyhodnotenia ponúk podl'a kritériá ,,Najnižšia cena celkom
za celý predmet zákazky", ktorý predložil ponuku s nayrhovanou najnižšou
cenou celkom za predmet zákazky, čím sa umiestnil na prvom mieste
v zostavenom poradí a ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky v celom rozsahu.

Ostatní uchádzači, ktod predložili v ponuke návrh ceny - cenu celkom za predmet
zákazky, ktorá je vyššia ako cena celkom za predmet zákazky navrhovaná v ponuke
uchádzač umiestneného na prvom mieste v zostavenom poradí na základe
vyhodnotenia podl'a kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk a ktoň sa umiestnili na
druhom až x-tom mieste v poradí závislom od výšky navrhovanej ceny, budú
vyhodnotení ako neúspešní uchádzači.

10. Vyhodnocovanie ponúk z hl'adiska §plnenia podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky.

l0.1 Verejný obstarávatel' 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 ponúk na základe k:itéria na
vyhodnotenie ponúk a po zostavení poradia na základe vyhodnotenia ponúk podťa
stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk.

|0.2 Verejný obstarávatel' uplatní primerane a analogicky § 55 zákona o verejnom
obstarávaní a bude vyhodnocovat' splnenie podmienok účasti a ponuku z hl'adiska
splnenia požiadaviek na predmet zíkazky u uchádzača umiestneného na prvom
mieste v zostavenom poradí po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na
lyhodnotenie ponúk.

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



l0.4 Ak sa po vyhoduotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
preukáže, že uchádzač, ktory sa umiestnil na prvom mieste v zostavenom poradí po
vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, splnil podmienky
a požiadavky na predmet zákazky, bude vyhodnotený tento uchádzač ako úspešný
a brrde vyzvaný na poskytnutie súčinnosti vedúcej k vystaveniu objednávky.

l0.5 Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet ziikazky
preukaže, že whádzŇ, ktorý sa umie§tnil na prvom mieste v zostavenom poradí po
\yhodnotení ponúk na základe kitéria na vyhodnotenie ponúk, nesplnil podmienky
účasti a"lalebo požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateť nevystaví
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 hťadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
u uchádzača umiestneného na prvom mieste v novozostavenom poradí (u luchádzača
umiestneného na druhom mieste v póvodne zostavenom poradí).

t0.6 Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
preu|<áže, že uchádzača ktorý sa umiestnil na druhom mieste v póvodne zostavenom
poradí po vyhodnotení cenových ponúk na zák|ade 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 poíadí na prvom mieste,
nesplrril podmienky účasti a./alebo požiadavky na predmet zákazky, verejný
obstarávateť nevystaví v prospech neho objednávku na plnenie predmefi zákazky (ako
výsledok verejného obstarávania) a následne zostaví nové poradie a bude
vyhodnocovať splnenie podmienok účasti a cenovú ponuka z hťadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky u llchádzača umiestneného na pryom mieste
v novozostavenom poradí (u uchádzača umiestneného na treťom mieste v póvodne
zostavenom poradí).

l0.7 Verejný obstarávateť m6že rozhodnúť, že nebude uplaňovať postup podťa bodu 1 l .5

a 1 1 .6 a móže po sť|Jp zadáyania zákazky s nízkou hodnotou zrušiť.

11. Výsledok verejného ob§tarávania zadávania zákazky s nízkou hodnotou -
vystavenie objednávky
Výsledkom verejného obstarávania - zadávania zákazky snízkou hodnotou
uskutočneného podťa § IL7 zikona o verejnom obstarávaní podl'a stanovených
podmienok a požiadaviek uvedených v tejto výzve ana základe vyhodnotenia ponúk
podl'a určenélro kritéria v bode 10.i a stanoveným spósobom uvedenýrn v tejto výzve,
w§tavenie obiednávky. v prospech úspešného uchádzača, ktorý bol vyhodnotený na
prvom mieste v zostavenom poradí podťa vyhodnotenia ponúk na základe kritéria
na vyhodnotenie ponúk a ktoný splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky.

11.1 Verejný obstarávate]] ako výsledok verejného obstarávania vy§taví v prosp€ch
úspešného uchádzača, ktorý bol vyhodnotený na prvom mieste v zostavenom poTadi
podťa vyhodnotenia ponúk na základe kitéria na vyhodnotenie ponúk a ktoď splnil
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky objednávku na plnenie pťedmetu
zákazky
Neoddelitelhou súčasťou objednávky bude kópia vyzvy ajej pdlohy a kópia cenovej
ponuky úspešného uchádzaěa, vrátane návrhu na plnenie kritéria.

1l,2 Verejný obstarávateť nesmie uzavrieť zmlulr.r/vystaviť objednávku
s uchádzačom,

- ktorý má v zmysle zákona o RPVS povinnost' zapisovat' sa do RPVS
a nie je zapísaný v RPVS, alebo



- ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podťa osobitného predpisu (tzn.

napríklad uý. tretie osoby), ktori majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora nie sú zapísaní v registri paťtnerov
verejnóho sektora.

11.3 Verejný obstarávateí nesmie uzavrieť zmluvrr/rystavit' objednávku s úspešným
uchádzačom ktorý:

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

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

l1.4 Uspešný uchádzač je povinný, na základe oznámenia o prijatí ponuky ana ziklade
výzvy na posk}tnutie súčinnosti, gg! podpisom zmluly/vystavením objednávky
najneskór do 3 pracovných dní predložiť verejnému obstarávatel'ovi nasledujúce
doklady:

1 1.4.1 V pdpade ak ponuku predložila skupina dodávatel'ov predložiť - Zmluvu o združení,
11.4.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podl'a bodu 12 tejto yýzvy, ak ich

v ponuke nalrradil predložením čestného vyhlásenia a nepredkladal ich sk6r
11.5 Verejný obstarávateť bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky

sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk.
11.6. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že je úspešný aže jeho ponuku prijima a vyzve ho

na poskytnutie súčinností vedúcej k uzavretiu zmlurry,/vystaveniu objednávky
a k ptedloženiu dokladov podťa bodu l 1.4 tejto výzvy.

l1,7 V pdpade, že úspešný whádzaě neposkytne riadne súčinnosť v zmysle vyzvy na jej
poskytnutie a to v požadovanom rozsahu a v stanovenej lehote a/alebo nepredloží
doklady podl'a bodu l1.4 tejto výzvy alebo odmietne potvrdit' obsah aznenie
vystavenej objednávky, vyzve verejný obstarávateť uchádzača umiestneného na
druhom mieste v zostavenom poradí (alebo ak nastane obdobný pdpad aj u uchádzača
umiestneného na druhom mieste v zostavenom poradí vyzve uclládzača umiestneného
na treťom mieste v zostavenom poradí, ak je to možné), pokiať sa nerozhodne dané
verejné obstarávanie verejný obstarávateť zrušiť.

11.8 Neúspešným uchádzačom písomne oznámi verejný obstarávateť že neuspeli
a dóvody neprijatia ich ponuky a poradie na ktorom sa umiestnili po rryhodnotení
cenových ponúk na základe stanoveného kritéria a stanoveným spósobom
vyhodnocovania cenových ponúk,

12. Podmienky účasti
Verejný obstarávatel' určil nasledovné podmienky účasti a spósob ich preukazovania:
Uchádzač v ponuke predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie
Stanovených podmienok Účasti:

l2.1,
obstarávani
Uchádzač musí splňat' podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené
v § 32 ods. l písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
a ich splnenie preukáže spósobom podl'a § 32 ods. 2, písm. e) a f) alebo podťa

§ l52 zákona o verejnom obstarávaní
12.1.1 Na preukázanie podrnienky účasti podl'a § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom

obstarávani uchádzač predloží:

o doklad o oprávnenl po§kytovat' službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky,
všetko podťa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.



Živnostenské opráwenie alebo výpis zo živnostenského registra - predkladá
fyzická osoba - podnikateť, prispevková oíganizácia - podnikateli, výpis z
obchodného registra - predkladá práwická osoba - podnikateť, §zická osoba -
podnikateť zapísaný v obchodnom registri),

alebo
. náhťad do záznamts zozr.aínv hospodarskych subjektov podťa § 152 ods, 1

zákona overejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
z ktoróho bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predm eiu zákazky.

12,1.2 Na preukázanie podmienky účasti podťa § 32 ods, 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní uchádzaé predloži čestné vyhlásenie:

o že nemá uložený zákaz účasti vo vereinom obstatávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štate sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobl.tu (Príloha č. 5)

Verejný obstarávateť podťa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná
rovnocemý zápis alebo potwdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým lchádzač preukazuje splnenie podmienok úěasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávatel' musí prijať aj iný rovnocerrný doklad predložený
uchádzačom.

l2.2 Uchádzač móže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
uvedelÝch v bode 12. 1 čestným vyhlásením (vzor - Pdloha č. 4), v ktorom vyhlási,
že splňa všetky podmienky účasti určené verejnlím obstarávatelbm a posk}tne
verejnému obstarávateťovi na požiadanie doklady, ktoré čestnjrrn vyhlásením nalrradil.
Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateť m6že kedykolŤek
v priebehu verejného obstarávania rchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo
dokladov nahradených čestnýŤn vyhlásením v určenej primeranej lehote.

12.3 Ak lchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
dokladmi podťa § 32 ods. 2 ZoYO, nie je povinný Wedložiť doklad podla § 32 ods. 2
písm. e) ZoVO.

Verejný obstarávateť je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej
správy podťa osobitného predpisu. Uvedené sa vzťahuje len na právnické a fyzické
osoby (uchádzač, záujemca), ktoré majú sídlo, miesto podnikania v Slovenskej
republike

13. Obsah ponuky
ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

13.1 Prílohu č. 3 - Identifikačné údaje uchádzača
Identifrkačné údaje lchádzaěa, (adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH,
kontaktná osoba s kontaktnými údajmi), Pdloha č. 3 musí byť podpísaná osobou
oprávnenou jedn ať zaucháÁzača alebo vjeho mene.

13"2 Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok rlčasti: osobné
postavenie podťa bodu 12. 1 tejto výzvy
alebo čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v bode 12.1 (vzor čestného
vyhlásenia - Príloha č.4 a č.5 výzvy)

13.3 Prílohuč. 2. NÁys!_!e3!nen!g\1!!erjg.



Príloha č. 2 musí byt podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača alebo v jeho
mene.

13.4 Prílohu č.6 Súhlas §o §pracovaním osobných údajov
Pdloha č. 6 musí by' podpisaná podl'a pokynov uvedených v danej pdlohe

l3.5 Čestné lyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzačalvzor -
PríIoha č. 7 výzvy/ PríIoha musí bl podpísaná osobou oprávnenou jednať za
uchádzača alebo v jeho mene.

Uchádzač, ktorého ponuka nebude obsahovat' doklady a dokumenty uvedené
v tomto bode, nebude zaradený do procesu vyhodnocovania cenových ponúk
v tomto y€rejnom obstarávaní. Navrhovaná cena predložená podl'a Prílohy č. 2
t€jto Ýny 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 máša uchádzaě
bez akéhokol'vek finančného nároku voči verejnému obstarávateLovi, bez ohťadu na
priebeh a výsledok tohto verejného obstarávania.

I3.7 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 neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

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

14, Predloženie ponuky - pokyny
Lehota a miesto na predloženie ponuky
Uchádzač móže predložiť iba jednu ponuku.

l4.1 Predložením ponuky verejnému obstarávatel'ovi uchádzač súhlasí so
sprístupnenim osobných údajov uvedených v cenovej ponuke a s ich použitím pre účel
vyhodnotenia cenových ponúk a uťčenie predpokladanej hodnoty zákazky.

14.2 Ak uchádzač nevlpracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo
podklady pri jej lrypracovaní využil. Údaje podťa pwej vety uchádzač uvedie
v rozsahu meno a pfiezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo
miesto podnikania a identiťrkaěné číslo, ak bolo pridelené.

1,4-3 Ponuku móže predložiť aj skupina dodávateťov, ktorá pred podpisom zmluvy^?stavením
objednávky zabezpeči vytvorenie právnej formy tak, aby účastníci zodpovedali spoloěne
a nerozdielne za závázky voči objednávatel'ovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

14.4 Lehota na predloženie nonuky/forma predloženia:

Ponukuje potrebné doručiť v určenej lehote v listinnej forme.

Lehota na předloženie ponuky uplynie dňom: 20. 08, 2021o 10:00 hod.

14.5 Miesto predkladania nonúk
Ponuky je potrebné doručiť v listinnej forme, prostredníctvom pošty, iného
doručovateťa alebo osobne na adresu verejného obstarávateťa:
Obec §vinica, Svinica 282, 044 45 Bidovce



Pracovná doba verejného obstarávatel'a 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 ponuka predložená prostrednicfvom pošty alebo iného
doručovatel'a, je rozhodujúci termín doručenia ponuky určený v bode l4.4 tejto yýzvy.

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

l5, Lehota viazano§ti ponúk
Predložené ponuky uchádzačov sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
- do 30. |2, 2021

16. Otváranie ponúk, účast'na otváraní ponúk
Otváranie ponúk je neverejné.
Otváranie ponúk za účasti uchádzačov. ktorí predložili ponuku sa vzhťadom na postup
zadávattta zákazky s nízkou hodnotou podl'a § l l7 ZVO neuplatňuje
Pre účely dodržania princípu hospodárrrosti a efektívnosti vo v2izbe na odstránenie
administratívnej záťaže pri verejnom obstarávani verejný obstarávateť nezasiela
uchádzačom, ktori predložili ponuku v stanovenej lehote, zápisnicu z otvárania
cenových ponúk,

|7. Označenie cenovej ponuky
Ponukuje potrebné predložiť v listinnej forme v uzavretom obale.

Vonkajší uzatvorený obal musí byť označený nasledovne:
- obchodné meno alebo názov, sidlo, miesto podnikania alebo miesto

obvyklého pobYu uchádzača,
- adresa na doručenie cenovej ponuky podťa bodu l3.5 tejto výzvy,
- označenie ,rCenová ponuka - neotvárat' !"
heslo: Výkon §tavebného dozora na projekt: Zriadenie alternatívneho
zdroja v budove ZŠ a MŠ Svinica

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

19. Konflikt záujmov:
19.I Ak sa verejný obstarávateť v zmysle § 23 ZoVO dozvie o konflikte záujmov, prijme

primerané opatrenia a vykoná nápraw s ciel'om zabránenia pretrvávania konfliktu
záujmov.

19.2 Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú
najmá lylúčenie zainteresovanej osoby' z procesu prípravy alebo realizácie verejného



obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateť lylúčr
z verejného obstarávania uchádzača.

20. Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní:
Z0.1 Verejný obstarávatel' dáva do pozomosti Etický kódex záujemcrr./uchádzača vo

verejnom obstarávaní, ktorého obsahom sú zakladné pravidlá správania sa uchádzača,
záujemcu, člena skupiny dodávate]]ov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené
subjekty sú, so zreteťom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého
zaobchádzania, 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 pravidie1 dohliadať.

20.2 Etický kódex záulemculuchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na
adrese:https://www.uvo. gov.s}:/eticky-kodex-zauiemcu-uchadzaca-54b.htm1

2|. Vyhradenie práva a iné informácie:
21.1 Verejný obstarávateť si vvhradzuie právo:

. zrušit' použitý postup zadávanía zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti,
za ktor,ých sa ryhlásilo verejné obstarávanie,

. nevybrať ani jednu ponuku v pripade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám
verejného obstarávatera, alebo budú inak neprijateťné,

. vefejný obstarávateť príjme ponuku lchádzaóa umiestneného na prvom mieste
v zostavenom poradi na základe vyhodnotenia cenových ponúk podl'a stanoveného
kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk ktorý spiňa podmienky účasti
a požiadavky na predmet zákazky určené v tejto a poskytol riadnu súčinnosť
viažucu sa k vystaveniu objednávky.

21,2 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávatel' je
v znysle ZoYO a zák. č.211/2000 Z. z o slobode informácii povinný zverejňovať
inťormácie, ktoré sa ziskali za verejné financie, Uchádzaě berie na vedomie,
že predložením cenovej ponuky vopred pre prípad ak bude v tomto verejnom
obstarávaní úspešný súhlasí so zveťejnením relevantných informácii podťa §ll7
ZoYO.

21.3 Na daný postup zadávania zákazky s nizkou hodnotou podťa § 1l7 ZoYO
sa nevzt'ahujú revízne postupy po dl'a zákona o verejnom obStaráVaní.

21,4 Verejný obstarávateť primerane v postupe zadáyania zikazky s nízkou hodnotou bude
uplatňovať aj ďalšie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, napr. ustanovenia
tý,kajúce sa určenia lehót na poskytnutie vysvetlení ponuky, doplnenia ponuky a na
poskytnutie súčirrnosti, všetko so zohladnením zabezpečenia hospodárnosti procesu
z,adávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorý nie je zákonom ako proces upravený.

21.5 Uspešný uchádzač sa zavázuje počas plnenia predmetu zákazky strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením predmeft zákazky, a to kedykol'vek
počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnuti pdspevku vykonávaný na to
určenými a oprávnenými osobami a zavžnlje sa zároveň poskytnúť ťýmto osobám
všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách. (ak je to
relevantné)

21,.6 Oprávnené osoby na výkon kontrolyiauditu sú:
- Poskyovatef finančných prostriedkov a ním poverené osoby,
- Utvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- Najlryšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný

orgán a nimi poverené osoby,



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

právnyrni predpismi SR a EÚT.

- Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly,
- Osoby poverené na rrýkon kontroly Objednávateťom,
- Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly

podťa platných právnych predpisov.
2|,1 Verejný obstarávateť je oprávnený nevystaviť objednávku na plnenie predmetu

zákazky, ak v rámci kontroly procesu verejného obstarávania zákazky, bude zistené
v postupe zadávania predmetnej zákazky porušenie zákola o verejnom obstarávani.
(ak je to relevantné)

Z1.8 Schválenie posfupu zadávania zi&azky na daný predmet zrákazky v íámci kontroly
pdslušnýrn kontrolným orgiánom poskytovatel'a finaněných prostriedkov je
podmienkou pre nadobudnutie účinnosti objednávky na predmet zákazlry. (ak je to
relevantné)
Vystavená objednávka nadobudne platnosť momentom jej vystavenia a účinnosť
nasledujúcim dňom po jej zverejnení podťa osobitného právneho predpisu,
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Prilohy výny:
Príloha č, 1 Opis predmeal zákazky
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria/ predkladá uchádzač v ponuke
Príloha č. 3 Identifikačné údaje uchádzača/ pledkladá_u§hádzaěJ_pg4llkg
Pdloha č, 4 Čestné lyhlásenie uchádzača, že splňa všetky podmienky účasti podl'a bodu

l 2.2 r"ýzvylpredkladá uchádzač
1"2.1 vÝzvy

Príloha č. 5 Cestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní/
predkladá uchádzač v ponuke

Príloha č. 6 Súhlas so spracovaním osobných údajov- formulár/ predkladá uchádzač
v ponuke

Pdlohač.7 Čestné lyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu
uchádzača/uchádzač predkladá v ponuke

Príloha č. 1 Opis predmetu z^kazky
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 výzve v EUR
s DPH.

*Uchádzač uvedie či je / nie je platcom DPH.

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

*nehodiace preškrtnite

ObchodnÝ názov:

Sidlo:

lCO:

DIC:

Platca DPH: ánolnie*

I(ontaktná osoba:

Telefón:

e-mail:

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

c
v EUl

ena
lsDPH

Cena celkom za celý predmet zákazky
Výkon stavebného dozora na projekt:
Zriadenie alternatívneho zdroja
v budove zš a Mš svinica

V ............................ dňa,

Za lcltádzača:

Meno oprávnenej osoby uchádzaěa:

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:



list
Obchodný názov
spoločnosti:
sídlo alebo miesto
podnikania:

Adresa:

PSČ: Obec: štát:

Korešpondenčná adresa
(len akje iná ako adresa
sídla):

Príloha č.3

IDENTIFIKAčNÉ, ÚDAJE UcIrÁnzača

Zápis uchádzaóa v Obchodnom registri (označenie Obchodného regiska alebo inej

o zápise do tohto registra alebo evidencie):*

Meno oprávnenej osoby uchádzača:

do ktorej je uchádzač zapisaný podl'a právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo

)9d/ z.alsLu

P, č, Meno a priezvisko: funkcia:

l.

Doplnit' p o d I'a s kutočnosti

kontaktná osoba
Meno a priezvisko, titul:*

Telefón/Mobi1:* E-mail:x

Číslo faxu (len ak sa uplatní):

Webové sidlo 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 základe vyzvy na predloženie cenovej ponuky
doručenej verejným obstarávateťom obcou Svinica na predmeí zákazky:

Výkon stavebného dozora na proj€kt: Zriadenie alternatívneho zdroja
v budove zš a Mš svinica

lyhlasujem, že

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

- podl'a § 32 ods. 1 písm, e) zákona o verejnom obstarávaní
- podl'a § 32 ods. 1 písm, f) zákona o verejnom obstarávaní

a zavázujem sa,

že kedykol'vek v priebehu postupu zadávania zákazky na zák|ade výzvy a vždy pred
vystavením objednávky v prípade úspešnosti, predložím dokumenty a doklady preukazujúce
splnenie uvedených podmienok účasti, ktoré som nahradil týmto čestným vyhlrásením.

V .......,,..............,.... dňa

Za lchádzača,.

Meno oprávnenej osoby uchádzača:

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:



Príloha č.5

čnsrNÉ, vyHLÁsENIE
o skutočnostiach podl'a § 32 ods. 1 písm. I záů<ona ě. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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

alebo do tohto registra alebo evidencie):*

Ako uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponuku na zá/r.lade výzvy na predloženie cenovej
ponuky doručenej verejným obstarávatel'om obcou Svinica na predmet zél<azky:

Výkon stavebného dozora na projekt: Zriadenie alternatívneho zdroja v budove
ZŠ a MŠ Svinica čestne lyhlasujem, že

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

obvyklého pobytu

dňa

za lchídzača:

Meno oprávnenej osoby uchádzaěa:

Obchodný názov
spoločnosti:
sídlo alebo miesto
podnikania:

Adresa:

PSč: 0bec: štát:

ICO: DIC: IČ DPH:

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:



Príloha č. 6

SÚaILAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhtásenie uchádzača/člena skupiny dodávatel'ov

Názov, obchodné meno uchádzača:

Adresa sídla, alebo miesta podnikania uchádzača:

IČO uchádzača:

/altematíva - člen skupiny 1 . x , pre každého identifrkačné údaje Názov, obchodné meno,

Adresa sídla, alebo miesta podnikania, IČO):

V zmysle zákona č. l8/20I8 Z, z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č.20161679
o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto

údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46lES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

t}rmto

ude|'ujeme súhlas

verejnému obstarávateťovi a dotknutým orgánom podl'a osobitných predpisov

so spracovávaním osobných údajov

uvedených v rámci verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky Yýkon _

stavebného dozora na projekt: Zriadenie aiternatívneho zdroja v budove ZŠ a MŠ
Svinica, verejným obstarávatel'om obcou Svinica, na zák|adeYýzvy na predkladanie ponúk
ponuky - pli§§\ulglíhu

Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov
poskytnutých v rámci predmetného verejného obstaťávania.

Týnto vyhlásením sa udel,uje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas

iTvania predmetného verejného obstanávania vyhláseného na uvedený predmel zákazky.

po skončeni verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom
č. zg2l20l4 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 atchiyoch a

registraturach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.

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



Zároveřr s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajorn týmto vyhlasuj€m, že sú mi
známe informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 naňadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č.20161679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom
pohybe takýchto údajov a § 2I až 28 zákona č. 18l20l8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektori.ch zákonov, a že mi boli poskynuté všetky informácie podťa čl. 13
nariadenia ě,20161679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voťnom
pohybe takýchto údajov a § 19 zrikona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

dňa.

Uchádzač ičlen skupiny dodávateťov :

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača./člena skupiny dodávateťov
- meno a priezvisko:
- funkcia:

Vyhlásenie musí by4' podpísané uchádzačom, jeho štatutámym orgánom alebo
štatutámeho orgánu alebo inýrrr zástupcom lchádzača, ktorý je oprávnený konat'
uchádzača v obchodných závázkových vzťahoch.

členom
v mene



Priloha č.7 čESTNÉ \rymÁsENIE KU KONFLIKTU ZÁUJMov
A KETICKÉMU KÓDEXU UCHÁDZAČA

predložené v rámci zadáyania zákazky s nizkou hodnotou
podťa § 1 i7 zákona o verejnom obstarávaní na píedmlí zál<azky|

,,Výkon stavebného dozora na projekt: Zriadenie alternatívneho zdroja
v budove ZŠ a MŠ Syinica..

obstarávatefa: obec svinica

Obchodný názov tlchádzača:

so sídlom:

tČo:

štatutámy orgán:

Týmto čestne vyhlasujem podťa mójho najlepšieho vedomia a svedomia a podl'a mojich
vedomostí, že ako uchádzač, ktor,ý 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 hospodárske subjekty a zástupcov verejného
obstarávateťa, ktoré boli zapojené akýtnkoťvek 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 dohl'adnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju
nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako lchádzača v danom procese verejného obstarávania z
pohl'adu ktorejkoťvek strany, ktorá je účastníkom daného procesu alebo jeho
vyhla§ovaterom,

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoťvek etapy verejného obstarávania sa ukžže, že
akýkoťvek potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú
skutočnosť oznámim verejnému obstarávatelbvi a budem akceptovať rozhodnutie
verejného obstarávateťa o prijatí všetkých opatrení na odstranenie zisteného konfliktu,
pokial' týmto rozhodnutím nedójde k neodóvodnenému obmedzeniu účasti mojej
spoločnosti v danom postupe a pokiať nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak
ako rozhodnutím o zruš€ní daného postupu alebo vylúěenírn mňa ako uchádzača v danom
verejnom obstarávaní,

- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemculuchádzača vo verejnom obstarávaní,
ktorý je zverejnený na adťese https://www,uvo.gov.sk/etickEkodex-zauiemcu-uchadzaca-
54b.html
a v nadváznosti na uvedené vyhlasujem, so zreterom na povinnosť uplatňovania princípov
rovnakého zaobchárJzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodámosti a efektivrrosti,
zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania prav a povinností v súlade s
dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá
aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania,

- budem zachovávať dóvemost' všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným
posfupom a obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateť nebudem
poskytovať tretim osobám, a ani inak ich využivať na iný účel ako je účasť v danom
verejnom obstarávaní, pokiať o to výhradne nepožiada verejný obstaráyatel'.

V ....,................. dňa
Podpis štatutámeho zástupcu/opnivnonej osoby uchádzača


