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Výzva na predloženie ponuky 
(ďalej len „Výzva“) 

 

I. Všeobecné informácie. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov organizácie: Obec Vyšný Medzev 

Sídlo organizácie: Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev 

IČO: 31309411 

DIČ: 2021473399 

Zastúpený: Ing. Róbert Nálepka, starosta obce 

Kontaktné tel. čísla: Telefón: +421 554898271 Mobil: +421 907906788 

Kontaktný e-mail: nalepka@vysnymedzev.sk 

 

Kontaktná miesto a osoba pre toto verejné obstarávanie: 
 

Kontaktné miesto TENDER – KONZULT, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice 

Kontaktná osoba Ing. Dušan Mihok 

Mobil +421 905616592 

E-mail dusan.mihok@tenderkonzult.sk 

2. Postup verejného obstarávania. 

Zákazka je zadávaná postupom podľa § 117 Zákona č. 343/ 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“). 

3. Financovanie predmetu zákazky. 

Zákazka je financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 67 900,00 EUR bez DPH. 

5. Prístup k výzve a prílohám uvedeným vo výzve. 

Všetky informácie, podklady a formuláre potrebné pre vypracovanie ponuky sú uvedené v tejto Výzve 
a v prílohách k nej, ktoré sú voľne a bez obmedzení prístupné na webovej stránke 

http://www.vysnymedzev.sk/. Zoznam príloh k výzve je uvedený v čl. XI Prílohy. 

6. Komunikácia. 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované 
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písomne prostredníctvom e-mailov, poštou alebo osobne, tak ako je uvedené v tejto výzve. 

7. Vysvetľovanie. 

Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom e-mailov, poštou alebo 

osobne. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve v lehote na 
predloženie cenovej ponuky podľa čl. VIII tejto výzvy, môže záujemca  požiadať verejného 

obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu zástupcu verejného obstarávateľa uvedenú v 

bode 1 tejto výzvy, najneskôr v pracovný deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie 

ponúk do 15:00 hod.. 

 

II. Predmet zákazky 

1. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky. 

Názov: Jednoduché pozemkové úpravy v časti k. ú. Vyšný Medzev 

CPV: 71351810-4: Topografické služby 

Druh: Služby. 

 

2. Stručný opis predmetu zákazky. 

a) Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých 

pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v časti k. ú. Vyšný Medzev, obec Vyšný 

Medzev, okres Košice - okolie, kraj Košický (ďalej len JPU Vyšný Medzev“).  

b) Obvod projektu pozemkových úprav je zadefinovaný v grafickej prílohe uvedenej v priloženom 

elektronickom dokumente „D02_GrafPriloha _JPU_VysnyMedzev.pdf“.  Výmera obvodu JPU Vyšný 

Medzev je 30,71 ha, t. j. 31 merných jednotiek.   

c) Popis a harmonogram plnenia etáp zákazky je uvedený v priloženom elektronickom dokumente. 
d) Jednoduché pozemkové úpravy musia byť vypracované a vykonané podľa Zákona č. 330/1991 Z. z. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 

fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa zákona 

NR SR č. 162/1995 zb. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov a podľa Metodického návodu Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR číslo MN 74.20.73.46.30 na vykonanie geodetických činností 

pre projekt pozemkových úprav.  

e) Úspešný uchádzač musí disponovať pri realizácii tejto zákazky projektantom pre projekt pozemkových 
úprav, ktorý musí byť odborne spôsobilý k zhotoveniu predmetu zákazky podľa § 25 ods. 1 Zákona č.  

330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 

úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách,  v súčinnosti so Zák. č. 50/1976 Zb. - 

Stavebný zákon. 
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f) Úspešný uchádzač musí disponovať pri realizácii tejto zákazky autorizovaným geodetom a kartografom, 

ktorý musí byť, podľa § 5 ods. 1 Zákona č.  216/1995 Z. z. o Komore geodetov  a kartografov,  odborne 

spôsobilý autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti týkajúce sa predmetu tejto zákazky. 

3. Členenie predmetu zákazky na časti 

Predmet zákazky sa nečlení na samostatné časti. Ponuku je potrebné predložiť na všetky priestory a 

položky predmetu  zákazky. Ponuka predložená  len na časť položiek  nebude  zaradená  do 

vyhodnotenia a bude sa k nej pristupovať ako keby nebola predložená. 

4. Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky. 

a) Splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v čl. II, bod 2 sa preukazuje: 

- predložením podpísaného dokladu Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní – 

súhlas podmienkami súťaže, ktorého vzor je uvedený v  elektronickom editovateľnom dokumente 
„F05_ CV_PodmienkyVO_JPU_VysnyMedzev.docx“,  

- predložením osvedčenia podľa § 25a Zákona č.  330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 

pozemkových spoločenstvách,  v súčinnosti so Zák. č. 50/1976 Zb. - Stavebný zákon, o získaní 

odbornej spôsobilosti fyzickej osoby k projektovaniu pozemkových úprav pre zodpovedného 

projektanta, ktorého meno je uvedené v Čestnom vyhlásení podľa čl. II bod 4, prvá odrážka a 

- predložením oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa  podľa § 5 ods. 1 

Zákona č.  216/1995 Z. z. o Komore geodetov  a kartografov, oprávňujúce autorizovaného 
geodeta a kartografa autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti týkajúce sa predmetu tejto 

zákazky, ktorého meno je uvedené v Čestnom vyhlásení podľa čl. II bod 4, prvá odrážka. 

b) Osvedčenia,  požadované podľa čl. II bod 4, písm. a) druhá a tretia odrážka PREDKLADÁ LEN 

ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ, najneskôr v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o výsledku vyhodnotenie ponúk a výzvy na uzavretie zmluvy.  

5. Prehliadka miesta zhotovenia predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ neorganizuje prehliadku miesta plnenia PZ.  

III. Obchodné a zmluvné podmienky. 

1. Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) 

a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len ZVO) (ďalej len „Zmluva“), ktorej vzor je uvedený v priloženom elektronickom editovateľnom 

dokumente „F02_ZoD_JPU_VysnyMedzev.docx“. 

2. Možná bude len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.) a 
doplnenie údajov podľa predtlače (cien, identifikačných údajov úspešného uchádzača, údajov 

týkajúcich sa lehoty plnenia). 

3. Nakoľko je návrh Zmluvy o dielo vypracovaný ako definitívna verzia, v čase medzi predkladaním 
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ponúk a podpísaním zmluvy o dielo už nebude možné na jeho obsahu a znení robiť akékoľvek 

obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť ku zmene významu jednotlivých ustanovení Zmluvy o dielo. 

4. Miesto plnenia predmetu zákazky. 

Katastrálne územie Vyšný Medzev, obec Vyšný Medzev, okres Košice - okolie, kraj Košický. 
Miestom odovzdania ucelených častí a fakturačných celkov je Okresný úrad Košice-okolie, 

pozemkový a lesný odbor. Zhotoviteľ odovzdá jedno vyhotovenie ucelených častí a fakturačných 

celkov na schválenie objednávateľovi (v tlačenej forme prehľadne uložené a zoradené v šanónoch a 

v digitálnej forme na DVD) pred jeho odovzdaním Okresnému úradu Košice-okolie, pozemkovému a 

lesnému odbor. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez schválenia objednávateľom odovzdať dielo alebo jeho 

časť Okresnému úradu Košice-okolie, pozemkovému a lesnému odbor ani žiadnemu subjektu. 

5. Lehota zhotovenia predmetu zákazky. 

Do  31.12.2020. Začiatok plnenia do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

6. Uchádzači berú na vedomie a rešpektujú skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v 

zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha 

povinnosti zverejňovania a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania 

zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a  dopĺňajú  niektoré  zákony.   

Uchádzači   predložením   ponuky   vyjadrujú   svoj   súhlas  so zverejnením svojich identifikačných 

údajov uvedených v Zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje. 

7. Splatnosť faktúr podľa čl. II Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu a ani preddavky. 

8. Preukázanie splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky. 

a) Uchádzač predloží návrh Zmluvy vypracovaný podľa čl. III body 1 až 6 podpísaný oprávnenou osobou 

uchádzača. 

b) Uchádzač môže v ponuke Zmluvu podľa čl. III. bod 1.  nahradiť čestným vyhlásením k zmluvným 

podmienkam, podľa vzoru uvedeného v  elektronickom editovateľnom dokumente 

„F07_CV_ZP_JPU_VysnyMedzev.docx“. V prípade ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná, 

predloží Zmluvu najneskôr v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku 
vyhodnotenie ponúk a výzvy na uzavretie zmluvy. 

IV. Cena a spôsob jej určenia. 

1. Uchádzač k vypracovaniu návrhu ceny použije dokument  Popis a harmonogram etáp zákazky „JPÚ 

Vyšný Medzev“, uvedený v priloženom elektronickom editovateľnom  dokumente 

„F03_PopisEtap_Harmonogram_JPU_Vysny_Medzev.docx“.  

2. Všetky uchádzačom navrhované ceny uvedené v ponuke budú vyjadrené v EUR. 

3. Cena služieb bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 
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4. Celková cena bude predstavovať všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonávaním 

diela podľa zmluvy. 

5. Uchádzač pre prípravu  ponuky môže použiť editovateľný elektronický dokument vo formáte MS Excel, 

umožňujúci ocenenie položiek doplnením jednotkových cien, uvedený v čl. IV bod 1 tejto Výzvy.  

6. Uchádzač je povinný oceniť primeranou cenou všetky položky, ktoré sú v cit. dokumente  označené 

na ocenenie. Pre každú požadovanú položku musí byť uvedená merná jednotka, počet jednotiek a 

jednotková cenu. Cena za položku je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva 

uvedeného v citovanom výkaze výmer. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez 

matematických chýb. Celková cena za predmet zákazky bude určená ako súčet cien za všetky položky 

uvedené vo výkaze výmer. 

7. Ocenený Popis a harmonogram etáp zákazky „JPÚ Vyšný Medzev“ v tlačenej podobe, bude súčasťou 
ponuky uchádzača a bude tvoriť prílohu č. 01 k Zmluve. Uchádzač zodpovedá za to, že ceny v 

elektronickej a tlačenej forme sa zhodujú. 

8. Uchádzač  je  pred  predložením   svojej   ponuky  povinný  vziať   do   úvahy  všetko, čo je nevyhnutné 

na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky zmluvné záväzky 

a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa týchto SP, 

ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a  charakter ponuky alebo poskytnutie služieb.  V  

prípade,   že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu 

navrhovanej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. 

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať 

disponibilné finančné prostriedky verejného obstarávateľa, ktorých hodnota bez DPH je rovná 

predpokladanej hodnote zákazky, uvedenej v čl. I bod 4 tejto výzvy.  

10. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v zmysle príslušných 

predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), uvedie do Návrhu na plnenie kritérií vo formulári Ponuka, 

navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky, ktorú určí ako súčet ceny za predmet zákazky v EUR 

bez DPH a hodnoty DPH. Skutočnosť že je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

11. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie do Návrhu na plnenie kritérií vo formulári 
ponuka navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky (DPH neuvádza).  Skutočnosť,  že  nie  je  

zdaniteľnou  osobou  pre  DPH,  uchádzač  uvedie  v ponuke. V prípade, ak uchádzač nie je platcom 

DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy - diela sa stane platcom DPH, nesmie to byť dôvod 

na prekročenie dohodnutej celkovej ceny za predmet zákazky. Zhotoviteľ bude povinný dovtedy 

nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH 

12. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že niektoré etapy predmetu zákazky 

sa na podnet verejného obstarávateľa nebudú realizovať, ak nastanú také okolnosti pri realizácii 
predmetu zákazky, ktoré nemohol verejný obstarávateľ predvídať. 

V. Podmienky účasti. 
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1. Požadované podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

a) Uchádzač musí byť oprávnený poskytnúť služby, ktoré sú predmet zákazky. 

b) Uchádzač preukazuje splnenie požiadavky podľa písm. a) dokladom o oprávnení  dodať tovary, 

poskytnúť služby alebo zhotoviť stavebné práce, vo vzťahu k predmetu zákazky (výpis z OR, ŽR). 
Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, nie je 

povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia. 

2. Finančné a ekonomické postavenie. 

Nevyžaduje sa. 

3. Technická a odborná spôsobilosť. 

a) Minimálne požadovaný štandard. 
Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky od odoslania tejto výzvy úspešne poskytol 

aspoň jednu službu, týkajúcu sa projektu pozemkových úprav v celkovom objeme za požadované 

obdobie v hodnote minimálne 60 000 EUR. 

b) Uchádzač k preukázaniu splnenia minimálne požadovaného štandardu podľa čl. V bod 3 písm. a) 

predloží zoznamom dodávok poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom 

bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Uchádzač môže k vypracovaniu 

Zoznamu poskytnutých služieb použiť ako vzor priložený elektronický editovateľný dokument 

„F05_VZoznamPoskSluzieb_JPU_VysnyMedzev.docx“.  

4. Nahradenie dokladov k preukázaniu splnenia požiadaviek na podmienky účasti v ponuke uchádzača. 

Uchádzač môže v ponuke doklady podľa čl. V bod 1 písm. b) a bod 3 písm. b) nahradiť v ponuke 

dokladom Čestné vyhlásenia uchádzača vo verejnom obstarávaní 

 k podmienkam účasti, ktorého vzor je uvedený v priloženom  elektronickom editovateľnom 

dokumente „F06_CV_PU_JPU_VysnyMedzev.docx“. Uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená 

ako úspešná, predloží požadované doklady najneskôr v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenie ponúk a výzvy na uzavretie zmluvy. 

VI. Lehota viazanosti. 

Ponuka bude platná do 20.01.2019. 

VII. Obsah a vyhotovenie ponuky a dokladov predkladaných spolu s ponukou. 

1. Obálka s ponukou musí obsahovať: 

a) vyplnený a podpísaný formulár “Ponuka” , 

Uchádzač môže k vypracovaniu ponuky použiť formulár Ponuka uvedený vo formulári Ponuka v priloženom 

elektronickom editovateľnom dokumente  „F01_Ponuka_JPU_VysnyMedzev.docx“ priloženom k tejto 

výzve. 
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b) čestné vyhlásenie podľa čl. II. ods. 4 prvá odrážka, 

c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa čl. II. ods. 4 druhá odrážka, 

d) osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa čl. II. ods. 4 tretia odrážka, 

e) návrh Zmluvy o dielo podľa čl. III. ods. 8 písm. a), 
f) ocenený popis a harmonogram etáp zákazky, podľa čl. IV. ods. 1, 

g) výpis z OR, ŽR podľa čl. V. ods. 1 písm. b) tejto výzvy, 

h) zoznam poskytnutých služieb podľa čl. V, bod 3 písm. b) 

2. Nahradenie dokladov a dokumentov v ponuke Čestným vyhlásením. 

Uchádzač môže doklady a dokumenty požadované: 

- podľa čl. VII. bod 1 písm. c) a písm. d) v ponuke nahradiť Čestným vyhlásením, podľa čl. II. bod 4 

písm. b), 
- podľa čl. VII. bod 1 písm. e) v ponuke nahradiť Čestným vyhlásením, podľa čl. III. bod 8 písm. b), 

- podľa čl. VII. bod 1 písm. g) a písm. h) v ponuke nahradiť Čestným vyhlásením, podľa čl. V. bod 4. 

V prípade ak ponuka uchádzača, ktorý predloženie požadovaného dokladu alebo dokumentu nahradil 

predložením Čestného vyhlásenia, bude  úspešná,  uchádzač predloží  nahradené doklady alebo  

dokumenty v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku 

vyhodnotenie ponúk a výzvy na uzavretie zmluvy. 

3. Všetky vyššie uvedené doklady sa predkladajú v origináloch alebo v overených kópiách. 

VIII. Lehota a miesto na predloženie ponuky. 

1. Ponuka a všetky doklady podľa Odd. VII tejto výzvy musia byť vyhotovené písomne, predložené v 

zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať – ponuka Služby JPU“ najneskôr dňa 11.01.2019 do 

13.00 hod. osobne alebo poštou na adresu TENDER – KONZULT, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice. 

2. Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý. 

IX. Kritériá na vyhodnotenie ponúk. 

Hodnotenie ponúk bude vykonané podľa kritéria Najnižšia celková cena za predmet zákazky. 

X. Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk. 

1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na podmienky účasti podľa požiadaviek 

uvedených v čl. V tejto výzvy hodnotením “Splnil/Nesplnil”.  

2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky podľa požiadaviek 

uvedených v čl. II, v čl. III a v čl. IV tejto výzvy hodnotením “Splnil/Nesplnil”. 

3. Do vyhodnotenia ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, uvedených v ods. IX tejto výzvy, budú 

zaradené len tie ponuky uchádzačov, ktoré budú vo vyhodnotení podľa čl. X body 1 a 2 hodnotené 
hodnotením “Splnil”. Ponuky ostatných uchádzačov nebudú zaradené do hodnotenia podľa kritérií na 

vyhodnotenie ponúk. 

4. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej 
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predpokladanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka 

uchádzača s najnižšou ponúknutou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude úspešnou ponukou 

na predmet zákazky. 

5. Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia 

uchádzačov.  Úspešnému uchádzačovi  na predmet  zákazky  oznámi, že  jeho   ponuku akceptuje, 

vyzve ho k súčinnosti vedúcej k uzavretiu zmluvy. Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody 

neprijatia ich ponuky. Minimálna lehota súčinnosti je 5 pracovných dní. 

6. V prípade   ak   uchádzač   splnenie   požiadaviek    na   podmienky   účasti alebo  požiadaviek na 

predmet zákazky predbežne nahradil v ponuke čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ vyzve 

úspešného uchádzača k ich predloženiu v lehote súčinnosti a po predložení dokladov uchádzačom 
vyhodnotí splnenie požiadaviek z predložených dokladov. 

7. Ak úspešný uchádzač nepredloží cit. doklady, nepreukáže nimi splnenie požiadaviek verejného 

obstarávateľa v lehote súčinnosti, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, 

ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí nepredloží cit. 

doklady, nepreukáže nimi splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa v lehote súčinnosti, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorí sa umiestnil ako tretí v poradí. 

XI. Prílohy: 8 

Príl. č. 1  Grafická príloha v elektronickom dokumente „D02_GrafPriloha 

_JPU_VysnyMedzev.pdf“. 

Príl. č. 2 Formulár Ponuka v elektronickom dokumente  „F01_Ponuka_JPU_VysnyMedzev.docx“. 

Príl. č. 3 Návrh zmluvy o dielo v elektronickom dokumente  „F02_ZoD_JPU_VysnyMedzev.docx“. 

Príl. č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní – súhlas podmienkami súťaže 

v elektronickom dokumente  „F05_ CV_PodmienkyVO_JPU_VysnyMedzev.docx“. 

Príl. č. 5 Čestné vyhlásenie k zmluvným podmienkam v elektronickom dokumente 

„F07_CV_ZP_JPU_VysnyMedzev.docx“. 
Príl. č. 6 Popis a harmonogram etáp zákazky „JPÚ Vyšný Medzev“ v elektronickom dokumente 

F03_PopisEtap_Harmonogram_JPU_Vysny_Medzev.docx 

Príl. č. 7 Čestné vyhlásenie k podmienkam účasti v elektronickom dokumente 

„F06_CV_PU_JPU_VysnyMedzev.docx“. 
 
V Košiciach, dňa 02.01.2019. 
 

Vypracoval:  Ing. Dušan Mihok , splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa 
Schváli:   Ing. Róbert Nálepka, starosta obce 
 


