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ZÁKAZKA  S NÍZKOU  HODNOTOU 
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“) 

VÝZVA NA  PREDKLADANIE  PONÚK 
 

 

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební  
ZŠ Kuchyňa – vybavenie IKT učebne 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:    Obec  Kuchyňa, IČO: 00 304 875 
Sídlo:      Obecný úrad Kuchyňa 220,  900 52  Kuchyňa  
Kontaktná osoba za obec:  Róbert Bujna,  starosta obce Kuchyňa 
E-mail: kuchyna220@stonline.sk 
Tel: 034/7785 131	  

Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 
Mária Šuleková,  splnomocnená starostom obce  
Adresa: VOLUMA s.r.o. Cesta na Senec 2/A, Shopping Palace 821 04  Bratislava 
E-mail: mariasulekova@agenturavo.sk,   
Mob.: 0903 711 533,  
Tel. +421 238104790 
 
 
Obec Kuchyňa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona. 

 

1. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je vybavenie IKT učební v ZŠ Kuchyňa podľa prílohy č. 1 
tejto výzvy. Ak sa súťažné podklady a ich prílohy odvolávajú na konkrétnu 
značku, typ alebo výrobcu, platí odkaz “alebo ekvivalentný”. 

2. Predpokladaná hodnota:  28 615,67 eur  bez DPH. 

3. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie. 

4. Hlavný kód CPV: 
30236000-2 Rôzne počítačévé vybavenia 

5. Druh zákazky: 
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Tovary. 

6. Vysvetlenie:	  	  
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej 
sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým 
záujemcom, najneskôr však dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada najneskôr tri 
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adrese: 
mariasulekova@agenturavo.sk 

7. Komunikácia: 
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky  sa uskutočňuje 
písomne,  prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ 
určuje adresu na komunikáciu: E-mail: mariasulekova@agenturavo.sk 

8. Spôsob určenia ceny: 
Cena za dodanie tovarov musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách  
v  eur ako aj celkovú, resp. konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu 
zákazky podľa predloženej tabuľky. Uchádzač je povinný do celkovej ceny 
zahrnúť všetky náklady súvisiace s dodaním a inštaláciou tovarov. 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), 
navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

4.1 navrhované ceny  v eur bez DPH, 
4.2 hodnota DPH v eur  
4.3  navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eur s DPH, 

Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som 
platiteľ DPH“)  
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Kúpnej zmluve 
bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet 
zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných 
odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, rep. zverejnenia výzvy na 
predkladanie ponúk. Uchádzač predkladá vyplnenú tabuľku  v papierovej 
podobe. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci 
vyhodnocovania ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej 
nízkej ceny položiek uvedenej v tabuľke. 

9. Miesto dodania tovarov: 
Základná škola v obci Kuchyňa. 
 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa 
a ponúkne najnižšiu cenu  bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy je príloha č. 2 „ Návrh na plnenie kritérií“, 
ktorú verejný obstarávateľ predkladá uchádzačom ako doporučený vzor,  ktorý 
uchádzač predloží v ponuke. 

11. Dĺžka trvania zákazky: 
6 mesiacov odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy. 

12. Informácie o variantoch , zábezpeke, elektronickej aukcii: 
Verejný obstarávateľ nepovoľuje variantné riešenie.  Zábezpeka sa nepožaduje. 
Elektronická aukcia sa nepoužije.  
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13. Zdroj finančných prostriedkov:  
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os:  2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Výzva- kód Výzvy:  IROP-PO2-SC222-2016-13  
Kód projektu: ITMS: 302021K033 

14. a) Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) 
zákona, v ktorom preukáže, že je oprávnený dodávať tovar. V prípade ak je 
doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona verejne dostupnou informáciou, nie je 
potrebné predkladať ho v ponuke.  

b) Splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa: 
 Na základe opisu predmetu zákazky uchádzač vypracuje a vo svojej ponuke 
predloží detailnú technickú a cenovú špecifikáciu predmetu zákazky vrátane 
identifikácie , popisu konkrétnych produktov ponúkaných uchádzačom. 
V detailnej technickej a cenovej špecifikácii uchádzač uvedie konkrétne typy a 
množstvá tovarov, ktoré uchádzač ponúka. Pre každý ponúkaný tovar predloží 
jeho technickú špecifikáciu. Táto detailná technická a cenová špecifikácia sa 
stane prílohou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom 
a úspešným uchádzačom. Uchádzač si do ceny tovarov zahrnie aj dopravu 
a inštaláciu. Záručná doba je minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu 
zákazky verejným obstarávateľom. Uchádzač predkladá verejnému 
obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe. Ponuka sa predkladá v štátnom 
jazyku.  

15. Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  
• Identifikačné údaje uchádzača,  
• Doklady podľa bodu 14 tejto Výzvy, 
• Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií príloha č. 2 
• Vyplnená detailná technická a cenová špecifikácia doplnená 

uchádzačom o ním ponúkané parametre  a ceny, príloha č. 1 tejto 
Výzvy 

• Návrh Kúpnej zmluvy vrátane príloh doplnených uchádzačom -
 príloha č. 3 tejto Výzvy 

• Informácia o sudodávateľoch podľa prílohy č. 4 tejto Výzvy 
 

16. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Lehota:  28.09.2018 čas.: 11:00h. 
Miesto: VOLUMA s.r.o. Cesta na Senec 2/A, Shopping Palace,  
821 04  Bratislava, kancelária č. 2 na 1. poschodí. 

17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
Dátum: 27.12.2019 

18. Podmienky na otváranie ponúk: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 
Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej v bode 16 tejto Výzvy, dňa 
28.09.2018 o 12:00h. 

19. Kúpna zmluva: 
Verejný obstarávateľ predkladá v prílohe návrh Kúpnej zmluvy. Predávajúci sa 
zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním 
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tovarov počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným 
obstarávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným osobám 
poskytne všetku potrebnú súčinnosť". Úspešný uchádzač  k Kúpnej zmluve   
predloží doklad o zapísaní v registri partnerov verejného sektora , ak mu  zákon 
č. 315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora túto povinnosť ukladá. 
V opačnom prípade predloží čestné vyhlásenie, že nespĺňa podmienky na zápis 
do registra partnerov verejného sektora. Úspešný uchádzač  bude mailom 
vyzvaný na uzatvorenie Kúpnej mluvy v prípade schválenia verejného 
Poskytovateľom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
Uchádzač predkladá v ponuke podpísaný Návrh Kúpnej zmluvy. Verejný 
obstarávateľ bude považovať tento podpísaný návrh Kúpnej zmluvy za súhlas 
uchádzača s podmienkami zmluvy. 

20. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ  mailom oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi  oznámi, že jeho 
ponuku  prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku 
vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača.  

21. Zrušenie verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie , ak 
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom 
    obstarávaní  
b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených 
verejným obstarávateľom 
d) Poskytovateľ finančných prostriedkov neschváli verejné obstarávanie. 

22. Doplňujúce informácie: 
Lehota na požiadanie o súťažné podklady: 18.10.2018, čas: 11:00 h. 
Adresa na požiadanie súťažných podkladov:  mariasulekova@agenturavo.sk 

  Uchádzač doručí ponuku v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 16 
  poštou, kuriérom alebo osobne, v uzavretom obale s uvedením obchodného 
  mena a sídla uchádzača alebo miesta   podnikania uchádzača s označením 
 „Súťaž“ a s heslom súťaže „ ZŠ Kuchyňa - IKT - neotvárať“.  
 

 

Prílohy:  

1. Špecifikácia tovarov vrátane cenového návrhu 
2. Návrh na plnenie kritérii 
3. Návrh Kúpnej zmluvy 
4. Vyhlásenie o subdodávateľoch 

 

 

Dátum: 04.09.2018 
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Mária Šuleková 
splnomocnená osoba starostom obce 

PRÍLOHA č. 2     
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

DOPORUČENÝ	  VZOR:	  

	  

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební  
ZŠ Kuchyňa – vybavenie IKT učebne 

 
	  

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ................................................................... 

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

IČO:  ................................ 

Tel, Fax, e-mail ……………………………………………………………………………………… 

adresa internetovej stránky uchádzača: .................................................................................. 

Celková cena tovarov 
v eur bez DPH  

	  

................	  	  EUR	  

Hodnota 20% DPH 
v eur 

 

................  EUR 

Celková  cena 
tovarov v eur 
vrátane DPH  

 

 

                                                   ................  EUR 
slovom: 

	  

V prípade, ak uchádzač nie je plátca DPH uvedie celkovú  cenu s poznámkou, že nie je plátca DPH. 
( hodnotu DPH neuvádza) 

	  

	  

V	  ..........................................................	  dňa:	  ............................	  

	  

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

	   Odtlačok pečiatky a  
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 podpis štatutárneho zástupcu 

 

PRÍLOHA Č. 3 

 

NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY  
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební  

ZŠ Kuchyňa – vybavenie IKT učebne 
uzatvorená podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

I. Zmluvné strany 

Kupujúci:  

Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ: 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Spojenie: telefón: 
e-mail (ďalej len "kupujúci ")  

a Predávajúci: 
 

Zápis v obchodnom registri:  
IČO: 
DIČ pre DPH:  
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Spojenie: telefón 
e-mail: (ďalej len "predávajúci ")  

II. Predmet zmluvy 

2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať vybavenie IKT pre ZŠ Kuchyňa.“. Kód ITMS: 
302021K033. Predmet zmluvy je v súlade s požadovanými technickými, kvalitatívnymi a 
ostatnými podmienkami a charakteristikami tovaru podľa opisu predmetu zákazky v 
samostatnej prílohe súťažných podkladov. Špecifikácia tovaru je uvedená v prílohe č. Príloha 
č.1 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2.2. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. 5.2 tejto zmluvy.  

III. Zmluvné podmienky 

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s technicko-kvalitatívnymi 
podmienkami uvedenými v bode 2.1 tejto Kúpnej zmluvy.  

IV. Čas a miesto plnenia 

4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy je 6 mesiacov od účinnosti 
tejto Kúpnej zmluvy. Miesto dodania predmetu zmluvy: Obec Kuchyňa Základná škola.  
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4.2. Uvedený termín nie je možné meniť.  

V. Cena a platobné podmienky 

5.1.  Ocenený popis požadovaných položiek súhlasí so špecifikáciou ktorú predložil verejný 
obstarávateľ v súťažných podkladoch.   

5.2.  Cena za dodávku predmetu zmluvy vrátane všertkých nákladov ( napr.doprava, 
inštalácia) je výsledkom verejného obstarávania a je cena konečná:   

 

5.3.  Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra musí 
spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
náležitosti uvedené v tejto Zmluve, kupujúci bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť 
predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade začne  plynúť nová lehota splatnosti a to 
dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.  

5.4 Predávajúci berie na vedomie, že tovar bude financovaný zo štrukturálnych invetičných 
fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančního príspevku ( 
ďalej len „NFP“) uzavretej medzi kupujúcim a Poskytovateľom Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 
5.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za tovar bude hradená na základe Zmluvy o 
NFP a faktúra bude zaplatená predavajúcemu po pripísaní NFP na účet kupujúceho. 
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že kupujúci nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre 
účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou predávajúcemu, ak mu v 
lehote splatnosti faktúry neboli na účet poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky 
podľa prvej vety.  

VI. Zmluvné pokuty 

6.1.  V prípade nedodržania termínu dodávky má kupujúci právo na zľavu vo výške 0,1 % z 
ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.   

6.2.  V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry má predávajúci právo vystaviť 
penalizačnú faktúru vo výške 0,01 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.   

6.3.  Okrem uhradenia úroku z omeškania resp. pokuty a poskytnutia zliav je predávajúci i 
kupujúci oprávnený žiadať náhradu škody, ktorá mu vznikla a bola spôsobená porušením, 
resp. zanedbaním povinností druhou stranou.   

VII. Záručná doba a servisné podmienky   

7.1.  Záručná doba počas ktorej predávajúci nesie zodpovednosť za kvalitu tovaru je 24 

Cena v EUR bez DPH:  
  

 
DPH 20% v EUR :  

Cena v EUR s DPH:  
  

Cena v EUR s DPH slovom:  
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mesiacov. Táto doba začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy kupujúcemu. 
Počas záručnej doby je predávajúcim garantovaný bezplatný servis a oprava alebo výmena 
vadných dielov v mieste dodania predmetu zmluvy. Doba poskytovania bezplatného servisu 
sa predĺži o dobu, počas ktorej nebude v záručnej lehote zariadenie v prevádzkyschopnom  
stave z viny predávajúceho.   

 7.2   Predávajúci neručí za škody, ktoré vznikli neodborným používaním, zásahom alebo 
inými mimoriadnymi okolnosťami zo strany kupujúceho. Prevádzkové náplne a diely 
opotrebované počas bežnej prevádzky si hradí kupujúci.  

7.3.  Predávajúci sa zaväzuje, že závadu začne odstraňovať do 24 hodín po oznámení 
závady. Kupujúci je povinný nahlasovať zistené závady telefonicky a súčasne mailom na 
adresu: ............................ s uvedením podrobného popisu prejavu závady.   

7.4.  Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predávajúceho v súlade s Obchodným zákonníkom.   

VIII. Odstúpenie od zmluvy 

8.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak Predávajúci koná v rozpore s touto 
zmluvou, prílohami, súťažnými podkladmi a právnymi predpismi a na písomnú výzvu 
kupujúceho toto konanie a jeho následok neodstráni ani v určenej dodatočnej lehote 4 
mesiace. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z 
neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia §344 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ak nie je inak dohodnuté v zmluve.  

IX. Spôsob plnenia 

9.1  Miestom odovzdania a preberania je sídlo Kupujúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho 
na prevzatie dodávky najmenej 2 pracovné dni pred dohodnutým prevzatím obchodného 
tovaru, kupujúci je povinný prevziať dodávku najneskôr do 48 hodín od vyzvania.   

9.2  Ak čas plnenia predmetu zmluvy bude prerušený z dôvodov vyššej moci ( ďalej len 
,,prekážka“ ), predlžuje sa čas plnenia predmetu zmluvy o dobu trvania prekážky, čo bude 
riešené dodatkom k tejto zmluve.   

9.3  Predávajúci "strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným 
obstarávateľom/ konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku 
potrebnú súčinnosť". Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú 
najmä: Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Útvar 
následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;  Najvyšší 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 orgánmi v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a ES.   

9.4. Kupujúci je povinný predmet zmluvy prehliadnuť a vyskúšať pri preberaní. Kupujúci je 
povinný ihneď pri preberaní dodávky oznámiť všetky ním zistené vady. Preberajúci neuzná 
dodatočné vady, ktoré mohli byť zistené pri preberaní.  

9.5 Súčasťou dodávky okrem predmetu zmluvy budú: Odovzdávajúci protokol a dodací list a 
ďalšie prílohy v zmysle legislatívy SR. 

Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom.  
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X. Záverečné ujednania 

10.1 Zmluvné strany dohodli, že na ostatné vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou 
platia ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, všeobecných 
obchodných a záručných podmienok predávajúceho ako aj ostatných legislatívnych  
predpisov v SR.  

10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akékoľvek 
zmeny adries, alebo iných identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.  

10.3. Zmluva je uzavretá dohodou zmluvných strán okamžikom podpísania oprávnenými 
štatutárnymi zástupcami. Je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých kupujúci obdrží jeden 
a predávajúci jeden.  

10.4. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán  podľa časti 
I. tejto zmluvy.  

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Kúpna zmluva 
nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle obce a po schválení 
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. 

V Kuchyni dňa ...........................  

 

 

Predávajúci:       Kupujúci:    
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PRÍLOHA č. 4    
Informácia o subdodávateľoch - vyhlásenie: 
	  

Obchodné meno uchádzača:  ……………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………. 

Zoznam subdodávateľov:  

Názov a identifikačné údaje 
subdodávateľa: 

Podiel zákazky: Predmet subdodávky: 

   

   

   

 

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO  verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo 
svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, 
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto 
informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným 
uchádzačom.  

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk,  
ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U 
subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 
ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho 
osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3  ZVO je  úspešný uchádzač 
povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto 
zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto 
informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru. 

 

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

Meno a podpis 
       štatutárneho zástupcu 
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