
Obec Milhosť 
Milhosť 6, 044 58 Milhosť  

E-mail: sekretariat@obecmilhost.eu 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 

Obec Milhosť, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) 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“ alebo „ZVO“) vyzýva 
potenciálnych záujemcov / uchádzačov na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet 
zákazky 

 

Poskytovanie služby  verejného osvetlenia v obci Milhosť 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Obec Milhosť 

Sídlo:   Milhosť 6, 044 58 Milhosť 

Krajina:  Slovenská republika 

Zastúpený:  Ing. Štefan Nagy, starosta obce 

IČO:   31947034 

DIČ:   2021245699 

Telefón:  +421 55 696 27 94 

E-mail:   sekretariat@obecmilhost.eu 

Web:   www.obecmilhost.eu 

 

Kontakt určený pre komunikáciu s uchádzačmi: 

Kontaktná osoba:  Mgr. Enikő Makóová . 

Telefón:   055 696 27 94     

E-mail:    sekretariat@obecmilhost.eu  

 

2. Predmet a druh zákazky: 

2.1 Názov predmetu zákazky:  

Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Milhosť 

2.2 Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej služby osvetlenia, spočívajúcej v montáži osvetľovacej sústavy,  

zabezpečení požadovanej technickej a prevádzkovej úrovne systému verejného osvetlenia vrátane zabezpečenia všetkých  

ostatných služieb a energií potrebných pre riadne fungovanie verejného osvetlenia.  

2.3 Druh zákazky: Služby 

2.4 CPV kód: 50232110-4 Prevádzka verejného osvetlenia 

 

3. Postup obstarávania: 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní na poskytnutie služby nie bežne dostupnej na trhu. 
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4. Stručný opis predmetu zákazky: 

1. Zabezpečenie služby verejného osvetlenia v obci Milhosť v rozsahu podľa zadania – Príloha č. 3 Výzvy na predloženie 
ponuky, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Výzvy. 

2. Prevzatie zodpovednosti (vlastníctva) za osvetľovaciu sústavu verejného obstarávania, počas trvania zmluvy. 

3. Zabezpečenie správy a kompletnej údržby osvetľovacej sústavy (najmä opravy, údržba, pravidelné revízie, výmena 

poškodených častí, vrátane údržby vodiča verejného osvetlenia), vrátane zabezpečenia energií potrebných pre riadne 

fungovanie sústavy osvetlenia. 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Neumožňuje sa. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:      57 566,71      EUR bez DPH 

 

7. Typ zmluvy: 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy medzi verejným obstarávateľom/objednávateľom a úspešným 

uchádzačom/poskytovateľom služby v lehote viazanosti ponúk. Obchodné podmienky tvoria samostatnú prílohu tejto 

Výzvy. 

 

8. Miesto dodania a lehota realizácie: 

 Miesto dodania: Obec Milhosť, okr. Košice-okolie, Košický kraj, SR 
 Lehota poskytovania služby: 10 rokov, 120 mesiacov 

 

9. Obhliadka miesta plnenia zákazky: 

Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si uchádzači sami overili potrebný 

rozsah činností a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie záväznej ponuky tak, aby 

bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných činností na realizáciu predmetu zákazky. Termín obhliadky je 

potrebné dohodnúť vopred telefonicky u starostu obce na telefónnom čísle 0915 864 013, alebo elektronickou poštou 

na: sekretariat@obecmilhost.eu. 

 

10. Variantné riešenie: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa v pravidelných mesačných 

splátkach bezhotovostným platobným stykom na účet poskytovateľa služby. 
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12. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

Podmienka účasti Spôsob preukázania 

 

Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1, písm. e), f): 

 

 

Úspešný uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti 

predložením dokladov podľa § 32 ods. 1 a 2 ZVO: 

e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky 

f) čestným vyhlásením – Príloha č. 7 Výzvy na predloženie ponuky 

Uvedené doklady je možné nahradiť informáciou uchádzača, 

že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa           
§ 152 ZVO. 

 

 

13. Obsah ponuky: 

Ponuka musí obsahovať: 

 Návrh na plnenie kritéria – Príloha č. 2 Výzvy s vyplnenými identifikačnými údajmi uchádzača (názov, sídlo, IČO, DIČ/IČ 
DPH, telefonický kontakt, email) a navrhovanou cenou, v tlačenej forme potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača alebo 
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača 

 Ocenené zadanie – príloha č. 3 Výzvy v tlačenej forme potvrdené štatutárnym zástupcom uchádzača alebo oprávnenou 
osobou konať v mene uchádzača (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta); uchádzač musí 
vyplniť zadanie v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová. 

 Ocenené zadanie – príloha č. 4 Výpočet platby- Výzvy v tlačenej forme potvrdené štatutárnym zástupcom uchádzača 
alebo oprávnenou alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve 
desatinné miesta); uchádzač musí vyplniť zadanie v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová. 

 

UPOZORNENIE: Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Zadania (jednotkovou cenou vyššou ako 0,00 €) a zároveň sa 
zakazuje akokoľvek pozmeňovať Zadanie (poradie položiek, vkladanie dodatočných položiek a pod.). Pre spracovanie 
ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložené zadanie záväzné. Uchádzačov upozorňujeme, že pri prenesení položiek do 
rozpočtových programov (napr. CENKROS) sa môže stať, že uchádzač pozmení predpísanú výmeru / množstvo položky 
(napr. program dopočíta stratné), ocení položky jednotkovými cenami na 3 desatinné miesta, neocení položku, vynechá 
položku, resp. pozmení text položky a pod., preto odporúčame uchádzačom použiť predložené zadanie a vyplniť bunky so 
žltým podfarbením v tomto predloženom zadaní. Pri doplnení jednotkovej ceny do príslušnej bunky zadania sa automaticky 
vyplní cena celkom. 

 

14. Cena, spôsob určenia ceny: 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky podľa Opisu predmetu zákazky 

– Príloha č. 1 Výzvy a projektovou dokumentáciou. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  

 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej 
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len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

 
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
 sadzba DPH a hodnota DPH 
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v 
ponuke upozorní. 

 

15. Spôsob, lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Ponuku je potrebné doručiť jedným z nasledovných spôsobov: 

 osobné doručenie, alebo doručenie poštou, prípadne iným e-mailom na  adresu obstarávateľa: 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, prípadne iným doručovateľom, rozhodujúci je 

termín doručenia ponuky; 

 uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu, obal musí byť uzatvorený; 
 na obal ponuky žiadame uviesť: 

- adresu určenú pre doručenie ponúk 

- obchodný názov a adresu uchádzača a označenie:  

„SÚŤAŽ – VEREJNÉ OSVETLENIE Milhosť“ 

 v elektronickej podobe na emailovú adresu: sekretariat@obecmilhost.eu s rovnakým označením 

a označením hesla súťaže v predmete mailu. Elektronickú ponuku žiadame predložiť vo formáte PDF, alebo v podobnom 

formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu. 

Lehota na predloženie ponuky uplynie dňom: 29.06.2020 o 12:00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty nebude zaradená do vyhodnotenia. 

 

16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Cenovú ponuku uchádzača s  

najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí ako 

úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi ako sa v procese verejného 

obstarávania umiestnili.  

17. Lehota viazanosti ponúk: 

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o poskytovaní služby s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. Lehota 

viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.12.2020. 

18. Ďalšie informácie: 

1. Podkladom pre vypracovanie a predloženie ponuky je táto výzva na predkladanie ponúk, jej Príloha č. 1 – Opis predmetu 

zákazky, Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria, Príloha č. 3 – Zadanie rozpočet , Príloha č 4 Zadanie výpočet platby,  
Príloha č. 5 – Návrh Zmluvy, Príloha č. 6 - Projektová dokumentácia, Príloha č. 7 – Čestné vyhlásenie 

 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na predloženie ponúk. Zmluvu uchádzač v ponuke nepredkladá. Zmluvu 
predkladá až úspešný uchádzač. 
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2. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať: 

1. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky (výpis z príslušného registra – postačuje fotokópia) vrátane dokladov na preukázanie odbornej 
spôsobilosti (ak relevantné) 

 

2. technický list svietidla vrátane príslušných certifikátov (ak relevantné) na preukázanie splnenia technických požiadaviek  

uvedených v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia  

3. zmluva o poskytovaní služby podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača vrátane príloh Technická špecifikácia 
sústavy  verejného osvetlenia, Schéma verejného osvetlenia, SLA (Servisná zmluva). 

 

3. Ak sa v súťažných podkladoch objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo  

výrobcu), uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však musí obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne  

parametre ako pôvodne navrhované (umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s  

porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté ekvivalenty uchádzač  

neuvedie priamo do oceneného zadania, ale doloží samostatný zoznam ekvivalentov k ocenenému zadaniu, kde bude  

uvedená pôvodná položka a navrhovaný ekvivalent k nej. 

 

4. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne všetky podmienky a  

požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na predloženie ponuky a v návrhu zmluvy.  

 

5. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť  

vyhotovená perom nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej  

techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

 

6. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky. 

 

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak: 

 sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať, 
alebo 

 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám, 
 nedostal ani jednu ponuku, 
 ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, 
 bude neregulárna, či inak pre verejného obstarávateľa neprijateľná. 

 

8. Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na vyššie uvedený predmet  

zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu  

zadávania zákazky. 
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9. Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku výsledok vyhodnotenia zákazky s nízkou  

hodnotou vrátane dosiahnutého celkového poradia a to v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia. Proti rozhodnutiu  

verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné podať  

námietky v zmysle § 170 odsek (8), písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.  

 

10. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm.  

e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 

 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným  

uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi.  

 

12. Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť. 

 

13. Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou, použijú sa primerane ustanovenia  

platného zákona o verejnom obstarávaní. 

14. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky, môže ktorýkoľvek z účastníkov požiadať o  

ich vysvetlenie u kontaktných osobách uvedených v bode č. 1 tejto výzvy. 

Prílohy:  Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky, 

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria, 

Príloha č. 3 – Zadanie - rozpočet 

Príloha č. 4 – Zadanie - výpočet platby 

Príloha č. 5 – Návrh Zmluvy 

Príloha č. 6 – Projektová dokumentácia (Situácia navrhovaného stavu, Schémy zapojenia, Sprievodná 
správa a Súhrnné riešenie stavby) 

Príloha č. 7 – Čestné vyhlásenie 

 

 

V Milhosti , 16.06.2020 

 

 

 

 

v.r. Ing. Štefan Nagy 

   starosta obce 
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Príloha č. 1   Výzvy na predloženie ponuky 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

1.1 Predmetom zákazky je poskytnutie služby: „Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Milhosť“ 

1.2 LED svietidlá verejného osvetlenia v počte 55 kusov 

1.3 Výložníky pre LED svietidlá verejného osvetlenia v počte 55 kusov 

1.4 Rozvádzače verejného osvetlenia (RVO) 2 kus 

1.5 Riadenie (tzv. Spínacie hodiny) pre reguláciu osvetľovacej sústavy 

1.6 Zabezpečenie prevádzky sústavy verejného osvetlenia min. 3900 hodín/rok, vrátane spotreby  

       elektrickej energie 

1.7 Regulácia osvetlenia v nočných hodinách 

1.8 Servis a údržba sústavy verejného osvetlenia 

1.9 Pravidelné vykonávanie revíznych správ 

 

Všeobecné informácie 

Dôvod výstavby sústavy verejného osvetlenia a uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní služby: 

 vyhnúť sa budúcim nákladom do svetelnej sústavy verejného osvetlenia  
 preniesť komplexnú zodpovednosť za prevádzku a realizáciu modernizácie celej sústavy verejného osvetlenia 

z obce na externú spoločnosť 
 Preventívne údržbové práce podľa platných noriem STN-EN  
 zvýšiť kvalitu bývania a tým aj bezpečnosť 
 zvýšiť estetickú hodnotu obce  
 znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia, uviesť sústavu do akceptovateľného technického 

stavu a zvýšiť technickú úroveň osvetlenia 
 zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť osvetlenia 
 inštalovať LED svietidla najnovšej generácie 

 
POŽADOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY: 
Celkový navrhovaný výkon svietidiel musí byť v rozsahu: 

 navrhovaný meraný výkon svietidla min. 95 lm/W  
 účinník svietidla cosφ≥ 0,95 
 navrhovaný merný svetelný tok svietidla min. 3300 lm 
 náhradná teplota chromatičnosti LED musí byť max. 4000 K  
 stupeň ochrany svietidla proti mechanickým nárazom min. IK08 – vysoká mechanická pevnosť svietidla 

zaručuje jeho odolnosť proti útokom vandalov, pádu konárov stromov či pádu ľadu a snehu zo striech domov 
a pod.  

 svietidlá musia byť vyrobené v súlade s normami: STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3  
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 index podania farieb musí byť minimálne Ra = 70  
 typ, dizajn a rozmery svietidla musia byť identické pre všetky príkony dodávané v rámci projektu  
 všetky svietidlá budú s kĺbovým uchytením a možnosťou nastavenia uhla vertikálneho natočenia svietidla  
 krytie svietidla musí byť minimálne IP66. Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevných častí a vody zaručuje 

stabilitu mechanických i optických parametrov svietidla, odolnosť svietidla proti vniknutiu prachu a vlhkosti 
dovoľuje použitie moderných elektronických komponentov do svietidla a zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť 
svietidla. 

 svetelný tok svetelného zdroja nesmie klesnúť pod 80% nominálneho svetelného toku po dobu 100 000 
prevádzkových hodín 

 súčasťou ponuky musí byť katalógový list svietidla, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje o 
svietidle a prehlásenie o zhode 

 rozvádzače verejného osvetlenia vybaviť prvkami regulácie programovateľné spínacie astrohodiny s 
možnosťou nastavenia: 

o zapnutia/vypnutia pri výhode/západe slnka 
o prednastavené súradnice pre európske mestá  
o k východu a západu slnka je možné pri programovaní pridať alebo odobrať 120 minút 
o Dvojkanálové prevedenie, kedy každý kanál je programovateľný nezávisle na druhom.  
o Automatické prepínanie zimný / letný čas.  
o Plombovateľný priehľadný kryt predného panelu.  
o Zálohovanie dát a času pomocou batérie.  
o Možnosť napojenia: AC 230 V alebo batéria  
o Možnosť upevnenia na DIN listu 

 Harmonogram regulácie príkonu svetelnej sústavy (stmievanie)- počet hodín svietenia min.3900 hod/rok: 
pre obecné cestné komunikácie : v čase od zapnutia do 22:00 hod. – 100%, od 22:00 do 03:00 - 50%,od 03:00 
hod. do vypnutia – 100%.  

 Rozvádzače verejného osvetlenia budú vybavené zariadením pre inteligentné vyhodnocovanie výkonových a 
výkonových charakteristík jednotlivých vetiev osvetlenia – 
počet 2 ks 
 

Opis požadovaných prác: 

 Rekonštrukciu  verejného osvetlenia obce 
o zabezpečenie výkopových prác cca. 160 m  
o  montáž betónových podperných bodov 4ks 
o montáž nových LED svietidiel verejného osvetlenia 55 ks 
o  montáž výložníkov pre LED svietidlá verejného osvetlenia 55ks  
o montáž nového rozvádzača verejného osvetlenia - RVO 2 ks  
o  výmena vodiča sústavy verejného osvetlenia – 2275 m 
o pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy  
o úhrada poplatku za pripojenie do distribučnej sústavy  
o inštalácia meracích zariadení s vyhodnocovaním výkonových charakteristík 

Cena musí zahŕňať aj celkové náklady na spotrebovanú elektrickú energiu a predpokladanú údržbu počas celého 
trvania zmluvy.  

Podrobnejšie informácie sú obsiahnuté v prílohe č.3  a č. 6  tejto Výzvy. 

 

 

 



Obec Milhosť 
Milhosť 6, 044 58 Milhosť  

E-mail: sekretariat@obecmilhost.eu 
 

Príloha č. 2  Výzvy na predloženie ponúk 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

podľa položkového zadania 

 

Predmet zákazky:  Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Milhosť 

 

Obchodné meno:  

Sídlo:     
       

 

Oprávnená osoba:  

IČO:  

DIČ:   

IČ DPH:   

Email:  

Telefón:  

 

 

(1) Cena predmetu zákazky bez DPH  

(2) Sadzba DPH  

(3) Hodnota DPH  

(4) Cena celkom za celý predmet zákazky s DPH  

 

Neplatiteľ DPH vypĺňa iba riadok (4). 

  

V...................................., dátum ........................... 

 

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

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby 

 

 



Obec Milhosť 
Milhosť 6, 044 58 Milhosť  

E-mail: sekretariat@obecmilhost.eu 
 

Príloha č. 7 Výzvy na predloženie ponúk 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

Predmet zákazky: „Poskytovanie služby  verejného osvetlenia v obci Milhosť 

 

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:  

Konateľ spoločnosti:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zastúpený:  

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že spĺňam podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní, a teda nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.   

 

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

 

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

podpis a pečiatka 
      ( meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača) 
 

   

(V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, jeho ponuka nebude 
hodnotená.) 

 

 

 


