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VEC 
Prieskum Trhu - Výzva na predloženie ponuky – zaslanie 
 
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na poskytnutie služby „Vypracovanie 
PD na Exteriérovú vertikálnu vegetačnú stenu pri Dome kultúry, Regenerácia sídliska 
Podbreziny - Vnútroblokový priestor, Revitalizácia Pešej zóny sever – Park Námestie mieru“, 
ktoré sú súčasťou projektu „SALUTE4CE - Integrované riadenie životného prostredia 
prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí využitím zelenej akupunktúry“. 
Číslo projektu: CE1472.  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, v rámci Programu Interreg Stredná Európa 2014 – 2020. 

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 – prieskum 
trhu, 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. Matej Petran 
                              vedúci oddelenia výstavby 
 

 
 

 
 

Pre všetkých záujemcov 



 

 

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 poskytnutie služby  

 „Vypracovanie PD na Exteriérovú vertikálnu vegetačnú stenu pri Dome kultúry, 
Regenerácia sídliska Podbreziny - Vnútroblokový priestor, Revitalizácia Pešej zóny sever – 

Park Námestie mieru“ 
 
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 vypracovanie PD na nasledovné tri lokality vrátane autorského dozoru. Zámerom 
mesta je zatraktívniť verejný priestor pre občanov a  prostredníctvom tzv. mestskej environmentálnej 
akupunktúry zmierniť dopady zmeny klímy. 
 

I.časť 
 
Exteriérová vertikálna vegetačná  stena pri Dome kultúry 
 
Opis predmetu  zákazky :  
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby Exteriérová 
vertikálna vegetačná stena pri Domu kultúry vrátane autorského dozoru v súlade so zákonnými 
podmienkami a na základe pokynov obstarávateľa. Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať 
v 7 tlačených vyhotoveniach a v elektronickej verzii vo formáte .pdf a vektorovom formáte (napr. 
DWG....) a rozpočet, výkaz výmer vo formáte .xlsx. 
 
Zámer obstarávateľa : 
Cieľom je zlepšenie mikroklímy a  zníženie prehrievania a tepelných výkyvov obvodového plášťa Domu 
kultúry v Liptovskom Mikuláši.  
 
Technické požiadavky na časti predmetu plnenia : 
Projektová dokumentácia pre  realizáciu stavby bude obsahovať  náležitosti podľa platnej legislatívy, 
ktorá sa svojím obsahom vzťahuje k predmetu plnenia, najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Návrhom má byť  predsadená vertikálnu vegetačná stena vrátane zavlažovacieho systému. Orientačné 
rozmery – dĺžka 11,43 m, šírka 2,8 m. Vegetačná stena musí byť celoročne vizuálne atraktívna. Musí 
byť navrhnutá tak, aby bola demontovateľná z dôvodu možného zateplenia budovy a nenáročná na 
údržbu. Na zavlažovanie je potrebné navrhnúť ekonomicky výhodný spôsob zavlažovania  vodou. 
Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj  vizualizácia s 3 variantnými riešeniami druhovej výsadby 
v odlišných farebných prevedeniach   Vizualizácie rastlinnej výplne steny budú spracované v štádiu 
rozpracovanosti projektovej dokumentácie. Variantné riešenia obstarávateľ umožní 
pripomienkovať  verejnosti. Výsledok verejného pripomienkovania projektant zapracuje do výsledného 
návrhu.  
Výkon autorského dozoru pri realizácií stavby je nutné uskutočňovať účasťou na kontrolných dňoch 
stavby, prípadne na  vyzvanie obstarávateľa. Hlavnou náplňou autorského dozoru stavby je najmä : 
kontrola dodržiavania projektovej dokumentácie pri realizácií stavby v súlade s podmienkami 
stavebného povolenia,  posudzovanie  návrhov na zmeny stavby oproti schválenej projektovej 
dokumentácií, spolupráca pri riešení problémov technického charakteru. 
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II. časť 
 
Regenerácia sídliska Podbreziny - Vnútroblokový priestor  
 
Opis predmetu  zákazky :  
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby Regenerácia 
sídliska Podbreziny - Vnútroblokový priestor  vrátane autorského dozoru v súlade so zákonnými 
podmienkami a na základe pokynov obstarávateľa. Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať 
v 7 tlačených vyhotoveniach a v elektronickej verzii vo formáte .pdf a vektorovom formáte (napr. 
DWG....) a rozpočet, výkaz výmer vo formáte .xlsx. 
 
Zámer obstarávateľa : 
Cieľom je vybudovať prvky zelenej infraštruktúry a adaptovať urbanizované prostredie na zmenu 
klímy vo vnútrobloku sídliska Podbreziny v Liptovskom Mikuláši spôsobom, ktorý zodpovedá najnovším 
poznatkom v oblasti významu zelene. Vnútroblok sa nachádza medzi ulicami Senická, Jefremovská 
a Hradišská. 
 
Technické požiadavky na časti predmetu plnenia : 
Cieľom je vybudovať prvky zelenej infraštruktúry a adaptovať urbanizované prostredie na zmenu klímy 
vo vnútrobloku sídliska Podbreziny v Liptovskom Mikuláši spôsobom, ktorý zodpovedá najnovším 
poznatkom v oblasti významu zelene. Vnútroblok sa nachádza medzi ulicami Senická, Jefremovská a 
Hradišská. 
Technické požiadavky na časti predmetu plnenia : 
Projektová dokumentácia pre  realizáciu stavby bude obsahovať  náležitosti podľa platnej legislatívy, 
ktorá sa svojím obsahom vzťahuje k predmetu plnenia, najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  
Pri vypracovávaní projektovej dokumentácie je nutné vychádzať z projektu Regenerácia sídliska 
Podbreziny,  na ktorý je vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Ide o objekty SO 311 a SO 
513. V projektovej dokumentácií je predovšetkým potrebné riešiť  chodníky, vytvorenie  workout ihriska,  
parkových úprav vrátane modelácie terénu, suchý múrik do výšky max. 1m s trvalkami  podhorského a 
horského charakteru, spevnené plochy pre peších, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, doplnenie 
verejného osvetlenia a doplnenie  zelene.  
Výkon autorského dozoru pri realizácií stavby je nutné uskutočňovať účasťou na kontrolných dňoch 
stavby, prípadne na  vyzvanie obstarávateľa. Hlavnou náplňou autorského dozoru stavby je najmä : 
kontrola dodržiavania projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami stavebného 
povolenia,  posudzovanie  návrhov na zmeny stavby oproti schválenej projektovej dokumentácií, 
spolupráca pri riešení problémov technického charakteru. 
 

III. časť 
 
Revitalizácia Pešej zóny sever – Park Námestie mieru  
 
Opis predmetu  zákazky :  
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby Revitalizácia  pešej 
zóny sever  – Park Námestie mieru  vrátane autorského dozoru v súlade so zákonnými podmienkami a 
na základe pokynov obstarávateľa. Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať v 7 tlačených 
vyhotoveniach a v elektronickej verzii vo formáte .pdf a vektorovom formáte (napr. DWG....) a rozpočet, 
výkaz výmer vo formáte .xlsx 
. 
Zámer obstarávateľa : 
Snahou je vybudovať prvky modrej infraštruktúry a adaptovať urbanizované prostredie na zmenu 
klímy v časti centrálnej mestskej zóny v Liptovskom Mikuláši. Primárnym cieľom je zmierniť prehrievanie 
priestorov a spríjemniť mikroklímu vonkajšieho prostredia. 
  
Technické požiadavky na časti predmetu plnenia : 
Projektová dokumentácia pre  realizáciu stavby bude obsahovať  náležitosti podľa platnej legislatívy, 
ktorá sa svojím obsahom vzťahuje k predmetu plnenia, najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 



 

 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  
Pri vypracovávaní projektovej dokumentácie je nutné rešpektovať projektovú dokumentáciu Úpravy  
pešej zóny Sever Námestie mieru,  na ktorý je vydané stavebné povolenie a povolenie zmeny stavby 
pred jej dokončením. Ide najmä o návrh doplnenia prvkov drobnej architektúry vrátane vodných prvkov.  
Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj  vizualizácia v 3 variantných riešeniach  a položkový 
rozpočet stavebných nákladov. Variantné riešenia obstarávateľ umožní pripomienkovať  verejnosti. 
Výsledok verejného pripomienkovania od obstarávateľa projektant zapracuje do výsledného návrhu. 
Projektovú dokumentáciu v štádiu rozpracovanosti je potrebné prerokovať s Pamiatkovým úradom. 
 
Výkon autorského dozoru pri realizácií stavby je nutné uskutočňovať účasťou na kontrolných dňoch 
stavby,  prípadne  na  vyzvanie obstarávateľa. Hlavnou náplňou autorského dozoru stavby je najmä : 
kontrola dodržiavania projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami stavebného 
povolenia,  posudzovanie  návrhov na zmeny stavby oproti schválenej projektovej dokumentácií, 
spolupráca pri riešení problémov technického charakteru. 
 
Obhliadku jednotlivých objektov, kde je potrebné spracovať PD verejný obstarávateľ neorganizuje, 
avšak záujemcom sa odporúča túto obhliadku vykonať , aby si sami overili a získali všetky potrebné 
informácie, ktoré budú potrebné pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou 
budú na ťarchu uchádzača. 
 

 
3. Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytnutí služby podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov resp. objednávka na každú časť samostatne 

 
4. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania : 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA. 
Financovanie bude prebiehať na základe faktúr 

 
5. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
 
6. Možnosť predloženia cenovej ponuky:  

Cenové ponuky predkladať na jednotlivé časti samostatne 
 

7. Variantné riešenie:  
Nie 
 

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  
I. časť – Exteriérová vertikálna vegetačná  stena pri Dome kultúry 

▪ od účinnosti zmluvy do 15 kalendárnych dní predložiť návrhy – alternatívy 

▪ do 14 kalendárnych po schválení a prekovaní - dopracovanie finálneho návrhu 

a odovzdanie PD 

 
II. časť – Regenerácia sídliska Podbreziny - Vnútroblokový priestor 

▪ Od účinnosti zmluvy do 20 kalendárnych dní odovzdanie PD 

 
III. časť - Revitalizácia Pešej zóny sever – Park Námestie mieru 

▪ od účinnosti zmluvy do 15 kalendárnych dní predložiť návrhy – alternatívy 

▪ do 14 kalendárnych po schválení a prekovaní - dopracovanie finálneho návrhu 

a odovzdanie PD 

9. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
26.06.2020 do 13.00 hod. 
 
Uchádzači predkladajú ponuky na každú časť samostatne! 

 



 

 

 
10. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : 

Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.  V prípade osobného doručenia uchádzači 
odovzdajú ponuku do podateľne v uzatvorenej obálke s označením : 

- „Súťaž neotvárať“ 
- „I.časť PD na vegetačnú stenu pri DK“ – samostatne 
- „II.časť PD na Vnútroblokový priestor“ – samostatne 
- „III.časť PD na Park Námestie mieru“. – samostatne 

 
Ponuku je možné predložiť aj v elektronickej forme na adresu obstaravanie@mikulas.sk 
 

11. Obsah ponuky 
- Ponuka predložená uchádzačom na každú časť samostane 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) 
- Čestné vyhlásenie „Zákaz činnosti“ (príloha č. 2) 
- 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) 

- súhlas so spracovaním osobných údajov.  
- 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  
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.  

 
12. 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 na každú časť samostatne.  
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 samostatne za časť I, II. a III. pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy z hľadiska  
posytnutia služby. 

 
13. Kritérium na hodnotenie ponúk : 

Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH na každú časť samostatne 
 
 
14. 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. 

mailto:obstaravanie@mikulas.sk


 

 

- 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. 

- Odkladacia podmienka účinnosti Zmluvy – Zmluva o dielo nadobudne účinnosť  až po jej kontrole a 
schválení VO zo strany SORO/RO pre IROP. 

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



 

 

 
 

Príloha č. 1 

 
 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
 

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

 

„Vypracovanie PD na Exteriérovú vertikálnu vegetačnú stenu pri Dome kultúry, 
Regenerácia sídliska Podbreziny - Vnútroblokový priestor, Revitalizácia Pešej zóny sever – 

Park Námestie mieru“ 
 

................................(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 uverejnenou na https://www.mikulas.sk/  

 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 

 
 

https://www.mikulas.sk/


 

 

 
 

Príloha č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie „Zákaz účasti“ 
 

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

 

„Vypracovanie PD na Exteriérovú vertikálnu vegetačnú stenu pri Dome kultúry, 
Regenerácia sídliska Podbreziny - Vnútroblokový priestor, Revitalizácia Pešej zóny sever – 

Park Námestie mieru“ 
 

................................(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 uverejnenou na https://www.mikulas.sk/ 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 

 

 
 
 

https://www.mikulas.sk/


 

 

 
 

Príloha č. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie  
 

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

 

„Vypracovanie PD na Exteriérovú vertikálnu vegetačnú stenu pri Dome kultúry, 
Regenerácia sídliska Podbreziny - Vnútroblokový priestor, Revitalizácia Pešej zóny sever – 

Park Námestie mieru“ 
 

................................(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 uverejnenou na https://www.mikulas.sk/ 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 

 

 

https://www.mikulas.sk/

