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VEC 
Výzva na predloženie ponuky – zaslanie 
 
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na dodanie tovaru a uskutočnenie 
stavebných prác „Detské inkluzívne ihrisko RODINKA“,  

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej sú podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice 
upravujúcej postup pri zadávaní zákaziek uvedené podmienky verejného obstarávania.  

Na výber zmluvného partnera je použitý postup Výzva na predloženie ponuky, z ktorého 
nevyplývajú pre poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy pre plnenie 
predmetu zákazky. 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú 
ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

 
 S pozdravom 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Ing. Gabriel Lengyel 
                              vedúci odboru dopravy, ŽP a výstavby 
 

 
 

 
 

Všetkým záujemcom 



 

 

V Ý Z V A  
na predloženie ponuky 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác  

 „Detské inkluzívne ihrisko RODINKA“ 
 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie: Mesto Liptovský Mikuláš  
Sídlo organizácie:  Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
IČO: 00315524 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ivan Brtáň 
Telefón: 044/5565303 
Fax: 044/5621396 
E-mail: obstaravanie@mikulas.sk 
 

2. Predmet zákazky – opis :  
 

Predmetom zákazky je vybudovanie Detského inkluzívneho ihriska RODINKA. Detské ihrisko tvorí 
vybavenosť pre voľnočasové aktivity detí a rodičov. Zostava ihriska obsahuje aj inkluzívne prvky, čím 
ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom s určitými hendikepmi. Cieľom budovania 
detských ihrísk je ponúknuť deťom a rodičom bezpečný priestor pre hru detí a zároveň podporiť ich 
fantáziu a priestorovú predstavivosť. Prvky ihriska majú deťom poskytnúť podnety pre aktívnu a kreatívnu 
hru. Súčasťou ihriska je aj mobiliár ako infotabuľa, lavičky a koše. 
 
Nosnou témou ihriska sú lode, tematika sa odráža na najvýraznejších prvkoch, ktoré pozostávajú z lodí. 
Hlavným materiálom hracích prvkov je agátové drevo. 
Povrchová úprava bude tvorená nátermi v prírodných odtieňoch, ktoré nechajú vyniknúť prirodzenú 
štruktúru dreva, farebné dotvorenie prvkov je možné v odtieňoch modrej, šedej farby. Farebne je možné 
dotvoriť spodné časti lodí. Rôznymi odtieňmi napríklad modrej farby sa môžu jednoducho výtvarne 
znázorniť vlny. Príklad znázornenia vĺn je v prílohe č. 1. 
Zjednocujúcim elementom prvkov detského ihriska je znázornenie vtáčika s hniezdom na jednom zo 
stĺpov v každom z nasledujúcich prvkov: hojdačka hniezdo, reťazové hojdačky pre 4 deti, loď Pinta a 
fitdráha. Plastika vtáčika môže byť realizovaná rezbou, z jedného kusu dreva, alebo pospájaním 
viacerých častí. Hniezdo bude pozostávať z tenkých agátových guľatín rôznych dĺžok. 
Zámerom je vytvoriť ihrisko, ktoré bude esteticky zakomponované do prostredia a nebude v ňom pôsobiť 
rušivo. 
Rozvrhnutie prvkov v priestore sa prispôsobí podľa konkrétnych podmienok 
 
Prvky detského ihriska s výnimkou kolotoča sú z agátového dreva. 
Agátové drevo musí byť odbelené, vybrúsené a povrchovo upravené podľa tejto technickej správy. 
Jednotlivé drevené časti sú spájané tesárskymi spojmi. 
 
Zvislé konštrukcie 
Nosné zvislé konštrukcie prvkov sú z agátovej guľatiny s priemerom minimálne 150mm a viac. Steny 
lodí, ktoré slúžia len ako zábradlie sú z dosiek hrúbky min. 28mm. Lezecké steny sú z fošien hrúbky min 
36mm. 
Zvislé konštrukcie sú kotvené do terénu zabetónovaním, podľa príslušného výkresu. 
 
Vodorovné konštrukcie 
Vodorovné nosné konštrukcie sú z agátových hranolov 80x100mm, ktoré tvoria stužujúci modul. 
Vodorovné guľatiny na hojdačkách majú priemer minimálne 150mm. 
Podesty, schody a rampy sú z agátových fošní min 36mm, podľa potreby s protišmykovou úpravou 
(drážkovanie). 
 
Ďalšie konštrukcie 
Zvislá výplň zábradlí je tvorená doskami min. hr.28mm, madlo zábradlí je tvorené buď doskami alebo 
guľatinami do priemeru 60mm. 
Chyty na lezeckých stenách sú drevené, z fošní hr. min 36mm. 
Kormidlá na lodiach sú z dreva, sú otočné. 
Všetky komponenty ihriska, ktoré nie sú drevené, ako napríklad laminátové šmýkaly, sedáky hojdačiek 
musia byť certifikované pre použitie na verejných ihriskách. 
Použité laná musia byť s oceľovým jadrom s priemerom 16mm, lanové siete musia byť v súlade s STN 
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1176 1-11. Ukončenie lán je nerezový závit M12. 
Kolotoč je navrhovaný ako kovový prvok, bližšie špecifikovaný vo svojej technickej správe. 
 
Spojovací materiál 
Spojovacie materiály použité na prvkoch detského ihriska sú nerezové. 
Nerezové reťaze DIN 766 s priemerom 6mm použité na hojdačkách musia byť certifikované pre použitie 
na detských ihriskách. 
Na hojdačkách sú použité nerezové kĺby s ložiskom. Uchytenie kĺbu je závit M12 a M16 (hniezdo). 
Drevené časti konštrukcií sú spájané skrutkami M12 a M10. Na uchytenie fošní k stĺpom a hranolom sú 
použité drevoskrutky priemer 8mm dĺžky minimálne 80mm. Na uchytenie dosiek k stĺpom a hranolom sú 
použité tanierové drevoskrutky priemer 6mm dĺžky minimálne 60mm. 
 
Povrchová úprava 
Povrchová úprava drevených častí pozostáva z penetračného asfaltového náteru podzemných častí a 
minimálne 2krát náteru nadzemných častí náterom vhodným na detské ihriská v prírodnom odtieni. 
Farebné stvárnenie prvkov je popísané v časti Zobrazenie prvkov 3D. 
 
Bližšia špecifikácia sa nachádza v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. 
 
Všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie je potrebné zlikvidovať v zmysle platných predpisov. 
 
Obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác verejný obstarávateľ neorganizuje avšak záujemcom 
sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám overil a získal všetky potrebné 
informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou 
budú na ťarchu uchádzača. 
 

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní 
parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných 
technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, 
resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov vo výkaze výmer obchodným názvom 
verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov a výrobkov s 
tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom „ekvivalentný“. Použite ekvivalentného riešenia 
nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie, zníženie kvality alebo zmeny ceny predmetu zákazky. 

Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný názov 
materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude mať verejný 
obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého 
obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.  

Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických 
zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a 
estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ vo 
výkaze výmer. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.  

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Opis 
vychádza z potrieb verejného obstarávateľa a predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne 
nedeliteľný celok tak, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre. Ak by sa niektorá z 
technických požiadaviek odvolávala na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, 
krajinu alebo miesto pôvodu alebo výroby, osoba povinná umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným 
výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné 
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a 
zariadenia určené a schválené 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 
21 092,88 bez DPH, určená v zmysle § 6 ZVO 
 

4. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
 



 

 

5. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania : 

Financovanie predmetu zákazky bude prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a vlastných zdrojov mesta Liptovský Mikuláš. 

Financovanie bude prebiehať na základe faktúr 

Splatnosť faktúr je obvykle 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. V prípade, že 
doručená faktúra bude verejným obstarávateľom vrátená dodávateľovi na doplnenie, resp. opravenie 
podľa predchádzajúceho bodu tejto časti výzvy, lehota splatnosti takejto faktúry začne znovu plynúť 
dňom doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry verejnému obstarávateľovi. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Vnútroblok u. Dubová – ul. Cédrová, Liptovský Mikuláš 

 
7. Možnosť predloženia cenovej ponuky:  

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Úspešný uchádzač predloží ponuku a dodá plnenie 
predmetu zákazky komplexne a v kvalite, vyplývajúcej z ponuky uchádzača a tak, aby celková cena za 
poskytnutie služby pokryla všetky záväzky z jeho ponuky a z uzatvorenej zmluvy. 
 

8. Variantné riešenie:  
Nie 

 
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

Začatie:                dňom odovzdania staveniska  
Dokončenie:        do 15.10.2022 

 
10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi 
verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) 
jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach 
účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.  

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 
zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 
Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a 
záujemcami, resp. uchádzačmi. 

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných 
zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com 

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát 
bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry 
jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v 
systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním 
určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke 
existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom 
rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač 
si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.  

Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému 
obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy 
verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi 
okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.  

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách 
týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo 
„ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované 
záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.  

11. Registrácia : 

Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou 
občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) . 

https://josephine.proebiz.com/


 

 

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať 
týmito spôsobmi : 

- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým 
čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú 
pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému 
JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.  

- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti 
na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná 
poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. 

- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom 
štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná 
poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.   

- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača 
v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je 
potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. 

Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní 
vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý 
nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.  

12. Jazyk ponuky 
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku to 
neplatí pre ponuku, ďalšie doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 
 

13. Obsah ponuky 
- Ponuka predložená uchádzačom na musí obsahovať: 
- identifikačné údaje uchádzača – obchodný názov, adresa sídla uchádzača, meno, priezvisko a 

funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne čísla a e-mailová 
adresa, 

- Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ (príloha č.1) - § 23 ZVO 
- Čestné vyhlásenie „Zákaz činnosti“ (príloha č. 2) - § 32 ods. 1 písm. f) 
- Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo 

výzve, a o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, podpísané 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (príloha č. 3) 

- Cenová kalkulácia, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny na dodanie predmetu zákazky  
- Kópia oprávnenia na podnikanie, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra 

alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov - § 32 ods.1 písm. e). 
Verejnému obstarávateľovi je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy 
podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon proti byrokracii), tzn. že uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad okrem iného než 
živnostenskho oprávnenia vydaného podľa osobitných predpisov. 

- Doklady - § 34 ods, 1 písm. m) ZVO 

- certifikáty alebo potvrdenia s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo 
technické normy vzťahujúce sa na prvky detských ihrísk, vydanými orgánmi kontroly kvality 
alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu na detské ihriská resp. hracie prvky 
detských ihrísk. 

- Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v tejto Výzve na predkladanie 
ponúk musia byť v ponuke predložené v elektronickej podobe ako originály alebo úradne overené 
kópie týchto dokladov alebo dokumentov pokiaľ nie je určené inak, musia byť platné a nesmú 
obsahovať nepravdivé a skreslené informácie. 

Obsah predloženej ponuky musí zodpovedať všetkým požiadavkám verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky, resp. na jeho samostatnú časť (keď sa uplatňuje) uvedených v bode 2 Predmet 
zákazky, ako aj všetkých ďalších iných požiadaviek určených verejným obstarávateľom vo výzve na 
predkladanie ponúk . Verejný obstarávateľ určuje požiadavky na predmet zákazky (uvedené v tejto 
Výzve na predkladanie ponúk), ktoré musia byť súčasťou ponuky uchádzača. 

 
14. Predkladanie ponúk a lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk 03.06.2022 do 13.00 hod. 

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je 
vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE 
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. 

https://josephine.proebiz.com/


 

 

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a 
dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. 

Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný 
informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).  

Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač 
pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť 
ponuku“ a predložením novej ponuky). 

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku (§ 49 ods. 7 ZVO). Uchádzač nemôže byť v tom istom 
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa poštových zásielok, 
faxom alebo osobne na takúto ponuku sa bude prihliadať ako keby nebola predložená  

V prípade, ak uchádzač predloží elektronickú ponuku v rozpore s § 20 zákona o verejnom obstarávaní, 
takáto ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená podľa § 49 ods. 4  ZVO. 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom predložiť ponuku v dostatočnom časovom predstihu pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

 
15. Spôsob určenia ceny : 

 
V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa považujú 

ceny uvedené   v ponuke za ceny maximálne. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
Ceny budú vyjadrené v euro a budú platné počas trvania zmluvy. 
Ak uchádzač je platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
Sadzba DPH a výška DPH 
Navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH , uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Súčasne na túto 

skutočnosť v ponuke upozorní. 
Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena 

ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy z hľadiska  dodanie tovaru. 
 
16. Kritérium na hodnotenie ponúk : 

Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH  
 
17. Ďalšie informácie 

- Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy a 
zároveň si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk, 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky 
budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa, 

- Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom výsledok  na základe prieskumu trhu  štandardným 
spôsobom (oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk). 

- Zmluvu je potrebné uzatvoriť do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
- Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a nesmie 

existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm.f) ZVO . Ustanovenie § 11 ZVO týmto nie je 
dotknuté. 

- Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO 
- Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle 

§152 ods.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo Hospodársky subjekt môže 
predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok 
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, 
že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému 
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 

 
Prílohy :  
č.1. Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
č.2. Čestné vyhlásenie „Zákaz činnosti“ 
č.3. Čestné vyhlásenie 

https://josephine.proebiz.com/


 

 

Príloha č. 1 

 
 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác,  zákazka s  nízkou hodnotou postup podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

„Detské inkluzívne ihrisko RODINKA“ 
 

................................(doplniť názov uchádzača)......................................................................................., 

zastúpený.................................doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.................................... ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky  s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) 

vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na 

predkladanie ponúk  týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

- som nevyvíjal a nebudem 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 vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži, 

- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek či i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 

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

zadaním tejto zákazky, 

- budem 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, 

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné pravdivé a 

úplné informácie. 

 
 

V ..................................... dňa ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis 

 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 2 

 
 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie „Zákaz účasti“ 
 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, zákazka s  nízkou hodnotou postup podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

„Detské inkluzívne ihrisko RODINKA“ 
 

................................(doplniť názov uchádzača)......................................................................................., 

zastúpený.................................doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.................................... ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky  s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) 

vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na 

predkladanie ponúk týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 
nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ..................................... dňa ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Príloha č. 3 

 
 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie  
 

Zákazka na zákazka na uskutočnenie stavebných prác,  zákazka s  nízkou hodnotou postup podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

„Detské inkluzívne ihrisko RODINKA“ 
 

................................(doplniť názov uchádzača)......................................................................................., 

zastúpený.................................doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.................................... ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky  s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) 

vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na 

predkladanie ponúk týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 
že súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve, a všetky údaje a doklady uvedené 
v ponuke sú pravdivé a úplné.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ..................................... dňa ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis 

 


