MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j.: 20622/2019/4381/LIC
Vybavuje/tel.: Ingrid Ličková 033/7765356

v Piešťanoch
dňa 24. 05. 2019

Zverejnené na www stránke verejného obstarávateľa:
https://www.piestany.sk/transparentne/verejne-obstaravanie/zakazka-s-nizkou-hodnotou/

Vec
1.
Identifikácia verejného obstarávateľa podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní:
Mesto Piešťany
zastúpené : Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom mesta
IČO: 00612031
DIČ: 2020537893
sídlo: Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
osoba zabezpečujúca proces verejného obstarávania: Ingrid Ličková
kontaktné údaje: tel. č.: 033/7765356
e-mail: ingrid.lickova@piestany.sk

2.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - technického dozoru v rámci realizácie
stavby „Kolonádny most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr“ (ďalej len
„stavba“). Technický dozor bude pre verejného obstarávateľa/objednávateľa vykonávať
kontrolu uskutočňovania stavby a vo vzťahu ku zhotoviteľovi stavby, ktorým bude
spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava (ďalej
len ako „zhotoviteľ stavby“)
bude pôsobiť
ako zástupca verejného
obstarávateľa/objednávateľa. Kontrolou uskutočňovania stavby sa rozumie koordinácia
stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a
postupu uskutočňovania stavby, súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a
dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

2.1

Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71315400-3 Stavebná kontrola
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
71530000-2 Stavebné poradenské služby
71540000-5 Riadenie výstavby
71541000-2 Riadenie projektov výstavby

3.

Miesto uskutočnenia stavebných prác:
Kolonádny most cez Váh v Piešťanoch

4.
Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):
4.1 Technický dozor bude vykonávať kontrolu:
4.1.1
spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci,
4.1.2
riadnej inštalácie a prevádzky technického vybavenia na stavbe,
4.1.3
odborného ukladania stavebných výrobkov a hmôt a vhodnosť ich použitia,
Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 444
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odborného ukladania strojov a zariadení,
dodržiavania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu
súladu priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou
vedenia
stavebného
denníka,
podpisovať
ako
zástupca
verejného
obstarávateľa/objednávateľa denný záznam v stavebnom denníku najneskôr
nasledujúci deň po zápise vykonanom zhotoviteľom stavby. Technický dozor ako
zástupca verejného obstarávateľa/objednávateľa je povinný najneskôr do 3
pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas,
prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu
4.1.8
dodržiavania podmienok uvedených v rozhodnutiach vydaných na uskutočnenie
stavby.
4.2 Technický dozor bude vplývať na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil. Ak nie je
možné závady odstrániť v rámci právomoci výkonu technického dozoru, technický
dozor túto skutočnosť bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

4.3

Technický dozor bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa/objednávateľa
o všetkých závažných okolnostiach pri realizácii stavby.

Technický dozor bude vykonávať aj tieto činnosti, súvisiace so zhotovovaním
špeciálnych prác pre stavbu:
4.4.1
odovzdať stavenisko alebo montážne pracovisko príslušnému zhotoviteľovi stavby,
4.4.2
vyžiadať, kontrolovať a evidovať doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
4.4.3
kontrolovať, či zhotoviteľ stavby vykonal predpísané a dohodnuté skúšky materiálov,
konštrukcií a zariadení,
4.4.4
kontrolovať výsledky a evidovať doklady o vykonaných skúškach,
4.4.5
vyžiadať a evidovať správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok
vyhradených technických zariadení,
4.4.6
vyžiadať a evidovať doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených
technických zariadení (ak sa mali vykonať),
4.4.7
kontrolovať mesačný súpis skutočne vykonaných prác, ktorý zhotoviteľ stavby
predloží vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a tento
odsúhlasiť ako zástupca verejného obstarávateľa/objednávateľa alebo k nemu
uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto
súpisu zhotoviteľom stavby,
4.4.8
kontrolovať priebeh realizácie prác, harmonogram postupu prác a priebežne
informovať verejného obstarávateľa/objednávateľa o vykonaných prácach,
4.4.10 zúčastňovať sa kontrolných dňoch realizácie stavby za účasti zástupcov zhotoviteľa
stavby, určených subdodávateľov a verejným obstarávateľom/objednávateľom
určených osôb,
4.4.11 zabezpečiť fotodokumentáciu priebehu realizovaných prác s popisom obsahu
jednotlivých fotografií,
4.4.12 spracovávať doklady potrebné pre komunikáciu a k vyúčtovaniu dotácie Ministerstvu
kultúry Slovenskej republiky v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok
2018 číslo: MK-4158/2018/1.6 medzi Mestom Piešťany a Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky a to:
4.4.12.1 vypracovať písomnú správu o realizácii projektu obsahujúcu podrobné zhodnotenie
prác vykonaných v súlade s účelom poskytnutej dotácie a s rozhodnutím, resp.
záväzným stanoviskom, ktoré k prácam vydal miestne príslušný krajský pamiatkový
úrad,
4.4.12.2 zabezpečiť fotodokumentácia priebehu prác realizovaných z dotácie s popisom
obsahu jednotlivých fotografií,
4.4.13 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok stanovených v zmluve o dielo
medzi verejným obstarávateľom/objednávateľom a zhotoviteľom stavby v súlade so
Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 číslo: MK-4158/2018/1.6
medzi Mestom Piešťany a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
4.4.14 všetku potrebnú súčinnosť v rámci kolaudácie stavby a jej odovzdanie do užívania.
4.4
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4.5

Verejný obstarávateľ požaduje vykonávať technický dozor na stavbe v pracovných
dňoch prípadne aj v dňoch pracovného voľna, ak zhotoviteľ stavby bude v tých
dňoch vykonávať stavebné práce na stavbe. Trvanie realizácie stavby je 15
mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, ktoré sa predpokladá na začiatok júna
2019.

4.6

Stručný popis realizácie stavby:
Rekonštrukcia jestvujúceho Kolonádneho mosta cez Váh v Piešťanoch, ktorá
pozostáva:
- z úpravy vozovky a spodnej časti mosta;
- z obnovy priestorov bývalých predajní umiestnených na ľavo a pravostrannej
príbrežnej časti Kolonádového mosta vrátane obnovy priestoru bývalého pitného
pavilónu (nachádzajúce sa za sochou barlolamača );
- z obnovy promenádnej časti;
- zo statického zabezpečenia strechy nosnou konštrukciou podchytenia;
- z elektroinštalácie ( prípojky nn káblového rozvodu, hlavných rozvodov, svetelných
obvodov a el. vykurovania, zásuvkových obvodov a dátových rozvodov vrátane
rozvádzačov pre obnovované priestory na ľavo a pravostrannej príbrežnej časti
mosta);
- z odvedenia splaškových vôd, rozvodu studenej a teplej vody v obnovovaných
priestoroch na ľavo a pravostrannej príbrežnej časti mosta;
- z realizácie vykurovania pre obnovované priestory naľavo a pravostrannej
príbrežnej časti mosta.
Celkový rozsah je spracovaný v projektovej dokumentácii pod názvom „Kolonádový
most cez Váh v Piešťanoch - promenáda kultúr“, ktorú vypracoval Architektonický
ateliér BP, Bratislavská 110, 921 01 Piešťany vo februári 2014.
Celkové náklady stavby činia: 1.766.350,57 EUR vrátane DPH

4.7
4.7.1

Požiadavky verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť zmluvu s úspešným uchádzačom
tejto zákazky s výpovednou lehotou 1 mesiac z dôvodu zabezpečenia si výkonu
technického dozoru vlastnými kapacitami.

4.7.2

V prípade ak bude realizácia stavby „Kolonádny most cez Váh v Piešťanoch –
promenáda kultúr“ ukončená skôr ako je zmluvne dojednaná doba realizácie stavby
(15 mesiacov), úspešný uchádzač je povinný fakturovať cenu iba za obdobie,
v ktorom skutočne vykonával technický dozor.

5.

Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ
neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné
riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť,
akoby nebolo predložené.

6.
6.1

Spôsob tvorby ceny:
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky s vyjadrením
navrhovanej zmluvnej ceny:
za 1 mesiac výkonu technického dozoru v EUR bez DPH, % sadzba DPH, výška DPH
v EUR a celková cena za 1 mesiac výkonu technického dozoru v EUR vrátane DPH
za 15 mesiacov (dĺžka trvania realizácie stavby) celkom v EUR bez DPH, % sadzba
DPH, výška DPH v EUR a navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH.

6.2

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke
celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.
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6.3

Ak je uchádzač registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a
nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uvedie túto
skutočnosť v ponuke.

6.4

V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie,
ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH,
táto cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný
obstarávateľ v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom
priznaní za príslušný kalendárny štvrťrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej
republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho
pôsobenia platcom DPH, musí celkovú cenu v ponuke uviesť v zmysle bodu 6.1.

6.5

Do ceny verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť vynaložené náklady uchádzača a
náklady na cestovné.

7.
7.1

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Termín začatia výkonu technického dozoru :
dňom začatia realizácie stavby
„Kolonádny most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr“

7.2

Termín ukončenia výkonu technického dozoru: dňom ukončenia realizácie stavby
„Kolonádny most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr“

7.3

Doba realizácie stavby v zmysle Zmluvy o dielo „„Kolonádny most cez Váh v
Piešťanoch – promenáda kultúr“ medzi zhotoviteľom stavby a verejným
obstarávateľom/objednávateľom – Mestom Piešťany predstavuje 15 mesiacov.

8.
8.1

Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
dňa 30. 05. 2019 do 12:00 h

8.2

doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej
adrese s označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom zákazky:
„Technický dozor v rámci stavby: Kolonádny most cez Váh v Piešťanoch - promenáda
kultúr“

8.3

ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

8.4

cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Po zaslaní oznámenia o vyhodnotení
ponúk pošle verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi návrh zmluvy elektronicky
na mailovú adresu uvedenú v ponuke.

9.
9.1

Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

9.2

Podkladom
pre
úhradu
ceny
bude
faktúra,
vystavená
úspešným
uchádzačom/poskytovateľom 1 krát mesačne a doručená do desiateho dňa
nasledujúceho mesiaca objednávateľovi v sume ponúknutej ceny za 1 mesiac výkonu
technického dozoru.

9.3

Splatnosť každej faktúry bude do 21 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia
verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi.

9.4

Každá
faktúra
bude
vyhotovená
obstarávateľovi/objednávateľovi v 3 rovnopisoch.

9.5

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.

9.6

Predpokladaná hodnota zákazky:
maximálne do finančného limitu určeného zákonom o verejnom obstarávaní pre
zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní

10.

Obhliadka miesta dodania zákazky:
Obhliadka nie je potrebná.

a

doručená

verejnému
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11. Obsah ponuky:
11.1 Krycí list ponuky ( v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy) v ktorom bude uvedený menný
zoznam všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej
adresy uchádzača s kontaktným miestom – telefón, e-mail
11.2 Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
V zmysle 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), od 1. septembra 2018, ak je
uchádzačom hospodársky subjekt - právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom,
miestom podnikania v Slovenskej republike, nie je povinný predkladať výpis z
obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení
poskytovať službu, ak je zapísaný v Registri právnických osôb/.
Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa
zákona o verejnom obstarávaní a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len
„Úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, nie je
povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.
V takomto prípade poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad
vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov/podnikateľov s uvedením
registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.
11.3 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
11.4 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti osoby určenej na plnenie zmluvy podľa zákona
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to predložením kópie
osvedčenia s pečiatkou a originálnym podpisom:
- stavbyvedúceho s rozsahom oprávnenia: kategória inžinierske stavby, podkategória
dopravné stavby alebo
- stavebného dozoru stavbyvedúceho s rozsahom oprávnenia: kategória inžinierske
stavby, podkategória dopravné stavby alebo
- autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia: kategória komplexné
architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, podkategória
dopravné stavby.
11.5 Kalkulácia ponúknutej ceny v zmysle predmetu zákazky, spracovaná v súlade s bodom
4. a 6. tejto výzvy.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
12.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou
celkovou cenou za predmet zákazky vyjadrenou v EUR vrátane DPH. Pri ďalších
návrhoch na plnenie, uvedených v ďalších ponukách uchádzačov, sa počet
prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu
navrhovanú cenu za predmet zákazky ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej
navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky vyjadrenou v EUR vrátane DPH a
navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky
vyjadrenou v EUR vrátane DPH, prenásobený maximálnym počtom bodov (100), ktoré
sa prideľujú pre toto kritérium.
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cenamin -

(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)
najnižšia navrhovaná celková cena za predmet zákazky vyjadrená
v EUR vrátane DPH

cenanavrh -

navrhovaná celková cena za predmet zákazky
vyhodnocovanej ponuky vyjadrená v EUR vrátane DPH

bodymax -

maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “cena“ t. j. max. 100
bodov.

príslušnej

12.2 V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty
viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení
na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste
počas lehoty viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na
treťom mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa nevytvára nárok na uplatnenie
náhrady škody.
12.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo
dňa doručenia výzvy na uzavretie zmluvy.
12.4 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo odmietne poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa bodu 12.6 tejto
výzvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil
ako druhý v poradí.
12.5 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu,
neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak,
aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie
písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako tretí v poradí.
13. Ostatné informácie
13.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
13.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní,
13.1.2 nedostal ani jednu ponuku,
13.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
13.1.4 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
13.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak
13.2.1 cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky,
13.2.2 cena úspešného uchádzača prekročí čiastku finančných prostriedkov vyčlenenú
verejným obstarávateľom na tento účel,
13.2.3 ak ponuku predložil jeden uchádzač.
13.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.
13.4 Verejný obstarávateľ po ukončení vyhodnotenia ponúk písomne (prostredníctvom emailu) oznámi uchádzačom, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuka sa
vyhodnocovala, výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov. Úspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešnému uchádzačovi oznámi, že
neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
13.5 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou
hodnotou nie je možné podať námietky.
13.6 Všetky výdaje, spojené s prípravou ponuky, predložením ponuky a súvisiacou
komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Prípadný neúspech
neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči verejnému obstarávateľovi náhradu nákladov,
spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky. Uchádzač nemá nárok na
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náhradu nákladov spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky a to ani
v prípade, ak bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.
13.

Lehota viazanosti ponúk:

30. 09. 2019

S pozdravom

Mgr. Peter Jančovič, PhD., v.r.
primátor mesta Piešťany

Príloha:
1. Krycí list ponuky

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

Krycí list ponuky
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
Námestie SNP č. 3
921 45 Piešťany
IČO: 00612031
Názov zákazky (Heslo zákazky):
Technický dozor v rámci stavby: Kolonádny most cez Váh v Piešťanoch promenáda kultúr
Obsah ponuky:
Zoznam súborov ponuky*
Identifikačné údaje uchádzača*:
Obchodné meno:
Sídlo alebo miesto
podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ pre daň:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC) kód:
Tel:
E-mail:
Oprávnené osoby k podpisu ponuky*:
Meno a priezvisko, funkcia

Čestne vyhlasujeme, 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 čo i len potencionálne
zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo

Pozn.: * doplní uchádzač
Krycí list musí byť podpísaný oprávnenou osobou




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.

Čestne vyhlasujeme, že predkladáme jedinú ponuku. Doklady uvedené v ponuke sú
pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme
vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

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

…................……………………………
Meno a podpis uchádzača alebo osoby
oprávnenej konať za uchádzača

Pozn.: * doplní uchádzač
Krycí list musí byť podpísaný oprávnenou osobou

