
Obec Paňovce, 044 71 Paňovce 95 

 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou  v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nemá zákonom stanovené formálne 

pravidlá postupu jej zadávania, postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky 

a jeho zadanie boli hospodárne, všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a 

podpory riadnej hospodárskej súťaže a v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní a za primeraného 

uplatnenia ďalších ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 
1. IDENTFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĹA § 7 ods. 1 písm. b) ZÁKONA O VEREJNOM 

OBSTARÁVANÍ (ĎALEJ LEN „VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ“)                                                                                      
 

Verejný obstarávateľ:   Obec Paňovce 

Sídlo:     044 71 Paňovce 95 

Štatutárny zástupca:    Ing. Rozália Juhászová, starostka obce 

IČO:    00324591  

DIČ:           2020746167 

Tel.:     +421 554649325                                  

        

E-mail:        obecpanovce@gmail.com 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN:  SK81 5600 0000 0004 3976 2001 

 

Osoba poverená realizáciou VO:   Ing. Alica Findrichová, konateľka spoločnosti 

   AF tender, s. r. o., Čordákova 7, 040 23 Košice 

Mobil:   +421 905 901 700 

 
 

2. ZÁKAZKA                                                                                                                     
 
2.1. Druh zákazky:  uskutočnenie stavebných prác 

 
2.2. CPV:  45246400-7  

     

2.3. Názov zákazky: 

 

„Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce“ 
    
2.4. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je realizácia ekologického riešenia využitia dažďovej vody na napájanie 

vegetácie, čím sa prispeje k zlepšeniu mikroklímy a životného prostredia. 



 
 

 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v poskytnutom podklade pre spracovanie 

ponuky; konkrétne v : 

 projektovej dokumentácii spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Michal 

Voroňák – INTERPROJEKT 

 neocenenom výkaze výmer 

 

Vyššie uvedené podklady tvoria  prílohu č. 1 tejto výzvy. 

 
3. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní ako 

cena bez dane z pridanej hodnoty. 

V čase začatia zadávania zákazky  je predpokladaná hodnota zákazky  52 484,09 Eur bez DPH. 

 
4. MIESTO USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC 

 

Areál kultúrneho domu nachádzajúci sa v intraviláne obce Paňovce. 

 

5. LEHOTA USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC 
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v bode 
2. tejto výzvy bolo zrealizované najneskôr v lehote do 3 mesiacov odo dňa odovzdania 
a prevzatia staveniska. 

 
6. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI  
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil ponuku na celý predmet zákazky. 
 

7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ  
 

Neumožňuje sa predloženie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

variantné riešenie verejný obstarávateľ nezaradí  do vyhodnotenia ponúk. 

 

8. OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC 
 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta, ktoré sú predmetom 

zákazky, za účelom získania informácií pre spracovanie a predloženie ponuky. Záujemca môže 

prostredníctvom kontaktnej osoby verejného obstarávateľa – Ing. Rozália Juhászová 

/+421 554649325/ požiadať o vykonanie obhliadky miesta. 

Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky dodrží princíp  rovnakého zaobchádzania, princíp  

transparentnosti a nediskriminácie záujemcov.  

 

9. TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU (PODSTETNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, OBCHODNÉ PODMIENKY) 
 

9.1 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Návrh Zmluvy o dielo tvorí 

prílohu č. 5 tejto výzvy. 



 
 

9.2 Neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Zmluvy o dielo bude ocenený výkaz výmer, ktorý predloží 

úspešný uchádzač v ponuke a ktorý bol predmetom vyhodnotenia. 

9.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač návrh zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto 

výzvy, predložil v ponuke s doplnenými identifikačnými údajmi, cenou, menom a podpismi 

štatutárneho/ich orgánu/ov uchádzača, alebo osoby oprávnenej konať v mene uchádzača.  

9.4 Obchodné a zmluvné podmienky stanovené verejným obstarávateľom v zmluve nie je prípustné 

uchádzačom  meniť.  

9.5 Uchádzač môže verejnému obstarávateľovi na samostatnom liste predložiť návrh doplňujúcich 

zmluvných ustanovení, ktoré navrhuje zapracovať do zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo ich neakceptovať.  

9.6 Návrh Zmluvy o dielo je možné upravovať v prípade ak úspešným uchádzačom bude skupina 

dodávateľov a to v súlade s § 37 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

10. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 

10.1 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku, identifikácia projektu: 

Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OP KZP-PO2-SC211-2020-62 a z vlastných 

zdrojov verejného obstarávateľa. 

10.2 Financovanie za plnenie predmetu zákazky sa uskutoční formou bezhotovostného platobného 

styku na základe vystavenej faktúry po dodaní a prevzatí .  

10.3 Splatnosť faktúry je v lehote najneskôr 30 dní od jej doručenia, pokiaľ bude mať doručená faktúra 

náležitosti tohto dokladu. 

 

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

OSOBNÉ POSTAVENIE 

11.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.  

e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu.  Uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky 

doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

11.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.  

f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky doloženým 

čestným vyhlásením v ktorom zároveň uvedie, či u neho existuje dôvod na  vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

11.3 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodov 11.1 a 11.2 tejto časti je povinný 

predložiť verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač na požiadanie a to najneskôr v čase 

vystavenia objednávky. 

11.4 Úspešný uchádzač môže splnenie stanovenej podmienky účasti osobného postavenia preukázať aj 

zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).    

 

12. JAZYK PONUKY  
 

 Ponuku ako aj doklady a dokumenty je potrebné predložiť v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom 



 
 

jazyku).  

 

13. MENA CENY V PONUKE, SPOSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY 
 

13.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena celkom za predmet zákazky v ponuke  musí byť vyjadrená 

v eurách (ďalej len „ zmluvná cena“). 

13.2 Zmluvná cena  musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude stanovená 

ako cena dohodou zmluvných.  

13.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu 

podľa bodu 2 tejto výzvy. 

13.4 Ak uchádzač je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení:  

  navrhovaná zmluvná cena bez DPH    

  výška DPH 

  navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

13.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platcom DPH, upozorní v ponuke.  

13.6 Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 

 uchádzač ocení výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy, 

 má sa za to, že zisk a režijné náklady sú rozložené rovnomerne vo všetkých nacenených 

jednotlivých položkách, 

 uchádzač uvedie ceny v Eur pre každú položku vo výkaze výmer, zaokrúhlené na 2 desatinné 

miesta (jednotkové ceny budú uvedené na rovnaký počet desatinných miest pre každú 

položku). Nie je dovolené výkaz výmer modifikovať ani iným spôsobom pozmeňovať súpis 

položiek, napr. vložením dodatočnej položky, 

 neocenenie všetkých položiek vo Výkaze výmer, resp. nepredloženie naceneného Výkazu 

výmer, sa bude považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky,  

 má sa  za to, uchádzač/zhotoviteľ sa dokonale oboznámil s podrobným popisom prác, ktoré sa 

majú vykonať a so spôsobom, akým sa majú vykonať. Všetky práce sa budú realizovať podľa 

ich skutočného zámeru a významu a k úplnej spokojnosti verejného obstarávateľa,  

 ceny uvedené vo výkaze výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných v jednotlivých 

položkách vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré môžu súvisieť s realizáciou stavebných 

prác.  

13.7 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v cenovej ponuke 

uviedol, že nie je platcom DPH a v priebehu postupu zadávania tejto zákazky alebo v priebehu 

plnenia predmetu zákazky sa stane platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

13.7 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby sa dôsledne  oboznámil s výzvou na predkladanie 

ponúk a všetkými dokumentami poskytnutými verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek  

spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky. Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky 

musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov v čase predkladania ponuky. V prípade, že 

hospodársky subjekt bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny  jeho nárok na zmenu zmluvnej  

ceny uvedenej v ponuke z dôvodu chýb a/alebo opomenutí jeho povinností.   



 
 

 
14. OBSAH PONUKY  
 

14.1 Obsahom ponuky musia byť nasledovné doklady a dokumenty: 

14.1.1 vyplnený formulár „Identifikačné údaje uchádzača“. V prípade, že uchádzač nepredloží 

identifikačné údaje formou vzorového formuláru, návrh uchádzača musí obsahovať všetky 

požadované náležitosti predpísaného formuláru. Formulár „Identifikačné údaje 

uchádzača“ tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy, 

14.1.2 ocenený výkaz výmer (neocenený výkaz výmer je súčasťou Projektovej dokumentácie, 

ktorá  tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy) 

14.1.3 vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritéria“. V prípade, že uchádzač nepredloží  

zmluvnú cenu celkom formou vzorového formuláru, návrh uchádzača na plnenie kritéria 

musí obsahovať všetky požadované náležitosti predpísaného formuláru. Formulár „Návrh 

na plnenie kritéria“ tvorí prílohu č. 3 tejto, 

14.1.4 čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača. Predložená 

ponuka uchádzača musí byť potvrdená štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača. Formulár „Čestné vyhlásenie“ tvorí prílohu č. 4 tejto 

výzvy.  

14.1.5 návrh Zmluvy o dielo. Návrh zmluvy o dielo musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom 

uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.  Návrh Zmluvy o dielo 

tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy. 

 

15. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE PODKLADOV POSKYTNUTÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY  
 

15.1 Ktorýkoľvek hospodársky subjekt môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predloženie ponuky, alebo v inej poskytnutej dokumentácii a to priamo u kontaktnej osoby 

verejného obstarávateľa prostredníctvom zverejnených kontaktných údajov. 

15.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predloženie ponuky, alebo v inej poskytnutej dokumentácii potrebných na vypracovanie ponuky 

všetkým osloveným hospodárskym subjektom a vysvetlenie zverejní na web   

15.3 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlením informácií 

dôjde k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. 

15.4 Predĺženie lehoty na predkladanie ponuky verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým 

osloveným hospodárskym subjektom. 

 
16.  EKVIVALENTNÉ RIEŠENIE 
 
16.1 Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto výzve a v neocenenom výkaze výmer, ktoré sa 

viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, platí, že boli uvedené 

za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť 

predložené tieto, alebo ekvivalentné.  

16.2 V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku aj s inými technickými a výrobnými 

označeniami materiálov ako sú uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch, verejný obstarávateľ 

pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní 

týchto podmienok  

 ponúkaný ekvivalent nesmie mať vplyv na zmenu použitia, resp.  užívania tvaru.  



 
 

 uchádzač musí v ponuke predložiť dokument označený ako „Zoznam ponúkaných 

ekvivalentných položiek“, v ktorom uvedie výrobok alebo materiál, ktorého sa ekvivalentné 

riešenie týka s uvedením označenia, výrobnej značky alebo technických parametrov 

ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení 

ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, 

ktorý bol požadovaný.  

 
17. LEHOTA, MIESTO A SPOSOB PREDLOŽENIA / DORUČENIA PONÚK 

 
17.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie:  

 

29.12.2020 o 13.00 hod. 

 
17.2 Ponuky doručené osobne, poštou, alebo prostredníctvom iného doručovateľa je potrebné 

predložiť v zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať – ponuka –  vodozádržné opatrenia“.  
17.3 Adresa na doručenie osobne, poštou, alebo prostredníctvom iného doručovateľa: 

 

Obec Paňovce, 044 71 Paňovce 95   

 
17.4    Adresa na doručenie mailom: 
 

obecpanovce@gmail.com 

 
 
17.5 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby pri osobnom doručení ponuky si s kontaktnou 

osobou verejného obstarávateľa dohodli termín doručenia a prevzatia ponuky. 

17.6 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude vrátená 

uchádzačovi.  

 
18.      LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 

 

Lehota viazanosti ponúk je do 31.03.2021. 

 
19.      KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPȎSOB VYHODNOTENIA 
 

19.1 Zmluvná cena celkom      

 V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať zmluvná cena celkom za uskutočnenie stavebných 

prác  v rozsahu  uvedenom v bode 2. tejto výzvy vyjadrená v Eur vrátane  DPH. 

 Zmluvnú cenu celkom za predmet zákazky je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta.  

19.2 Spôsob vyhodnotenia 

Jediným kritériom  na vyhodnotenie  ponúk je zmluvná cena celkom za predmet zákazky 

špecifikovanom v bode 2. tejto výzvy. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk 

predložených uchádzačmi podľa hodnoty navrhovanej zmluvnej ceny celkom za predmet zákazky, 

od najnižšej zmluvnej ceny celkom (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu zmluvnú 



 
 

cenu celkom (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk). Uchádzačom 

umiestneným na 1. mieste sa stane ten uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou zmluvnou 

cenou celkom.   

 

20. VYHODNOCOVANIE PONÚK 
 

20.1  Vyhodnocovanie ponúk bude neverejné. 
20.2 Verejný obstarávateľ po otvorení ponúk zostaví ich poradie podľa hodnoty navrhovanej zmluvnej 

ceny celkom, od najnižšej zmluvnej ceny celkom (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po 
najvyššiu zmluvnú cenu celkom (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk). 

20.3 Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti uchádzača umiestneného na prvom 
mieste a tiež vyhodnotí jeho ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky. 

20.4 Uchádzač umiestnený na 1. mieste, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa bodu 11. tejto výzvy a jeho 
ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, bude označený ako 
úspešný uchádzač a verejný obstarávateľ jeho ponuku prijme. 

20.5 V prípade, že ponuka uchádzača umiestneného na 1. mieste nebude spĺňať podmienky účasti 
a jeho ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ 
bude postupovať podľa bodu 20.3 a 20.4 a to u uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako druhý 
v poradí. 

 
21.      KONFLIKT ZÁUJMOV 

 
12.1  Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní dozvie o konflikte 

záujmov, prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania 

konfliktu záujmov.  

22.2  Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä 

vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo 

úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania 

uchádzača.  

 
23.      ETICKÝ KÓDEX UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
 
23.1 Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom 

obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena 

skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom na 

povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a 

povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, viazané tieto 

pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať.  

23.2   Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese:  

https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 

 
24.      INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 

24.1 Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom                               

výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku  prijíma. 

Ostatným uchádzačom oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky. 

https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html


 
 

24.2 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača 

umiestnené na 2. mieste na uzavretie zmluvy o dielo, pričom bude postupovať podľa bodu 20. 

tejto výzvy na predloženie ponuky. 

 
25. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
25.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:  

25.1.1 zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie,  

25.1.2 nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 

verejného obstarávateľa, alebo budú inak neprijateľné 

25.2 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať 

informácie, ktoré sa získali za verejné financie. Uchádzač berie na vedomie, že predložením 

cenovej ponuky, pre prípad ak bude v tomto verejnom obstarávaní úspešný, súhlasí so 

zverejnením zmluvy o dielo.  

 

V Paňovciach, dňa 14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Rozália Juhászová 
          starostka obce 

 
 

 

Prílohy k výzve:  

č. 1 Projektová dokumentácia vrátane neoceneného výkazu výmer 
č. 2  Formulár – identifikačné údaje uchádzača 
č. 3  Formulár – návrh na plnenie kritéria 
č. 4  Čestné vyhlásenie 
č. 5  Návrh Zmluvy o dielo 


