
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby  
„Prístavba Základnej školy Jarovce“ 

 

PRÍLOHA Č. 1 VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONÚK 
 

 

 

Názov zákazky 

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Prístavba základnej školy Jarovce“ 

Identifikačné údaje uchádzača 

Obchodný názov spoločnosti:     
Sídlo alebo miesto podnikania:   

 

Internetová adresa:  

Štatutárny zástupca:   

Meno, priezvisko, titul:    

Telefón:    

E-mail:    

Všeobecné identifikačné údaje:   

IČO:     

IČ DPH:    

DIČ:    

Kontaktná osoba:   

Meno, priezvisko, titul:      

E-mail:    

 

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

               

......................................................... 
podpis a pečiatka uchádzača, 

resp. osoby oprávnenej konať za 

uchádzača 
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PRÍLOHA Č. 2 VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONÚK 

 
 

Cenová ponuka uchádzača na zákazku 
Názov zákazky 

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Prístavba Základnej školy Jarovce“ 

 

 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Obchodný názov 
uchádzača: 

 

Adresa/sídlo:  

Štatutárny 
zástupca 

 

IČO:   

Predmet zákazky 
 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Prístavba Základnej školy 
Jarovce“ 

 
 

Služby 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 
Jednotková 

cena 

Celková 
cena v EUR 

bez DPH 
DPH 

Celková cena 
v EUR 

vrátane DPH 

Architektonická 
štúdia 

dielo 1     

Projekt pre územné 
rozhodnutie 

dielo 1     

Projekt pre vydanie 
stavebného 
povolenia 
a projektové 
energetické 
hodnotenie 

dielo 1     

Realizačný projekt, 
Výkaz výmer a 
rozpočet 

dielo 1     

Autorský dohľad  hod 100     

CENA CELKOM    

 
 
Platiteľ  DPH:  Áno Nie    (nehodiace sa preškrtnite) 
 

V ................................................... dňa..................... 

......................................................... 
podpis a pečiatka uchádzača, 
resp. osoby oprávnenej konať za 
uchádzača 
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PRÍLOHA Č. 3 VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONÚK 

 

  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA 

Uchádzač:      .............................................................................. 

Obchodné meno:   .............................................................................. 

Sídlo spoločnosti:   .............................................................................. 

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

 

 

Podpísaný štatutárny zástupca uchádzača týmto pre účely preukázania podmienok účasti podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a  f) a § 40 ods. 6 písm. f) zákona č.343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní vo vzťahu k 

zákazke s nízkou hodnotou s názvom Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Prístavba 

Základnej školy Jarovce“,  ktorú vyhlásila Mestská časť Bratislava- Jarovce, Palmová 1, 851 10 

Bratislava, IČO: 00304603 

 

 vyhlasuje, že 

− je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania , ktoré sú určené vo 

výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 

predkladanie ponúk; 

− všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú 

pravdivé a úplné; 

− nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 

− všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo 

nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať 

všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená; 

− nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;  

− nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 

sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 

právoplatne uložená sankcia; 

− dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným 

obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov; 

− dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania, 

realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky, v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

− v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo 

by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) 

akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži,  
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• neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo 

nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 

zadaním tejto zákazky,  

• bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v 

priebehu procesu verejného obstarávania, 

− dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá na administratívnu kontrolu 

procesu verejného obstarávania oprávnenými osobami a orgánmi štátnej správy na výkon takejto 

kontroly, 

− je si vedomý právnych následkov z uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených 

v tomto vyhlásení, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 

 

 

V......................... dňa...................... 

  

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

                                                                                                      podpis a pečiatka uchádzača, 

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača1 

  

 
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA Č. 4 VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONÚK 
 

Zoznam poskytnutých služieb  
uchádzač uvedie zákazky za predchádzajúce 3 roky stanovené ku dňu vyhlásenia výzvy 

Názov zákazky: 
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Prístavba Základnej školy Jarovce“ (odporúčaný vzor) 

 

 

Názov a adresa odberateľa2 
Predmet zákazky (stručný opis 

poskytnutých služieb3) 

Cena zákazky bez 

DPH 

Cena zákazky s 

DPH 

Lehota uskutočnenia 

stav. prác 

(MM/RRRR-

MM/RRRR) 

     

     

     

     

     

 

 

V.................................... dňa................... 

 

Podpis a pečiatka odberateľa: 

 
2 Počet riadkov tabuľky odporúčame upraviť podľa počtu odberateľov. 
3 Z predmetu zákazky bude posúdené, či v súlade s podmienkami účasti v zmysle bodu 15 písm. b) výzvy.  


