
 

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA 
         Trieda SNP 104, 040 11 Košice 

    

 

Košice 30.11.2021                                                                                                                                                        E.č. 243 /2021 
 

 
Výzva na predloženie  ponúk 

(prieskum trhu na stanovenie PHZ a výber zmluvného partnera) 
 

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice, IČO: 00521965 (ďalej len  „verejný obstarávateľ“) pre 
účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky: „Rekonštrukcia školskej 
kuchyne - PD “ (ďalej len  „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu  postupom zadávania zákazky 
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Verejný obstarávateľ:  Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice  

     Sídlo :                             Trieda SNP 104, 040 11  Košice  
       IČO :                                00 521 965                          
       Štatutárny zástupca:   PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka      
       Telefón:                          055/ 6415166                      
       E-mail:     skola@ssske.sk          
             
2. Druh zákazky:  služby       

CPV kód:    71242000 – 6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov  
                    71250000 – 5 Architektonické a inžinierske služby a dozor  
                    71300000 – 1 Inžinierske služby 
 

3. Názov predmetu zákazky:   „Rekonštrukcia školskej kuchyne - PD “  
 

4. Opis predmetu zákazky : 
Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia školskej 
kuchyne – PD“.  Do rekonštrukcie sú zahrnuté priestory školskej kuchyne vrátane zázemia a výdaj stravy, ktoré  
sa nachádzajú  v budove súp.č. 399, Trieda SNP 104, Košice ,  katastrálne územie Terasa,  parcela číslo 1466/5, 
LV 7085.   
Predmetom zákazky je aj výkon autorského dozoru projektanta a inžinierske služby. 
 
Požaduje sa výkon, príprava, vypracovanie a dodanie nižšie uvedenej projektovej dokumentácie v zmysle 
zákona NR SR č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní ́a stavebnom poriadku (stavebný ́zákon) v znení ́neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z.. 
 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: 
 
- Zameranie vstupných podkladov stavu priestorov v rozsahu potrebnom pre spracovanie PD - priestory 
kuchyne vrátane zázemia na 1.np a priestory výdajne stravy na 2.np 
-  Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný ́projekt na stavebné úpravy (búracie práce nášľapných 
vrstiev podláh, povrchov stien, a pod., nové konštrukcie nášľapných vrstiev podláh, povrchov stien, a pod.), 
vrátane interiérového vybavenia (nátery, maľby, a pod. )  
-  Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný ́ projekt na výmenu zdravotechnických inštalácii – 
výmena rozvodov studenej vody, teplej úžitkovej vody a splaškovej kanalizácie v rozsahu predmetu zákazky 
-  Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný ́ projekt na výmenu vzduchotechnických rozvodov, 
návrh nových vzduchotechnických zariadení a rozvodov v rozsahu predmetu zákazky 
-  Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný ́ projekt na výmenu silnoprúdových  elektrických 
rozvodov s novými rozvodnými skriňami v rozsahu predmetu zákazky 



 
-  Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – posúdenie stavebných úprav z hľadiska  protipožiarnej 
bezpečnosti  stavby  
- Inžinierska činnosť v rozsahu – ohlásenie stavebných úprav, vyjadrenie RÚVZ k projektu 
-  Súčinnosť ̌počas prípravy, priebehu verejného obstarávania na zhotovitelia stavby a realizácie  stavby, 
-  Zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta, 
-  Zabezpečenie  položkovitého výkazu výmer a rozpočtu na všetky pozostávajúce časti projektu 
 
Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 
 
Projektová́ dokumentácia (PD) bude predložená́ verejnému obstarávateľovi - PD realizačná́: 
-  v tlačenej forme v slovenskom jazyku - 6 ks (vrátane rozpočtu a výkazu výmer) 
-  v elektronickej forme – CD, DVD alebo USB vo formáte pdf, dwg, xls, xlsx, doc, docx - 3 ks (vrátane rozpočtu 
a výkazu výmer) 
 
Projektová́ dokumentácia bude vypracovaná́ v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo. 
 
Poprojektová́ dokumentácia na realizáciu stavby bude vypracovaná́ do podrobností, ktoré́ jednoznačne 
definujú́ konštrukcie, výrobky a materiál podľa tabuliek výpisov potrebný ́ na vykonanie realizačných 
stavebných prác, na zostavenie súpisu a určenie výmeru stavebných prác tak, aby realizačná́ projektová́ 
dokumentácia bola budúcemu zhotoviteľovi stavebných prác jednoznačne zrozumiteľná́. 
 
Projektová́ dokumentácia musí ́ byť vypracovaná́ na úrovni realizačného projektu v úzkej súčinnosti  
s verejným obstarávateľom, ktorému bude predložený ́ podrobný ́ položkovitý výkaz výmer a rozpočet 
jednotlivých stavebných objektov, príp.. zmeny projektu stavby. 
 
Súčasťou služby je odborná́ súčinnosť ̌ a poskytnutie vysvetlení potrebných pri zabezpečovaní ́ verejného 
obstarávania (vysvetlenia k projektovému riešeniu a realizačnému projektu stavby), resp. pri doručení ́žiadostí 
o nápravu/námietok zo strany dotknutých osôb v procese verejného obstarávania v lehote najneskôr do 5 
pracovných dní, ak sa s verejným obstarávateľom nedohodne inak. 
 
Súčasťou služby je výkon autorského dohľadu pri realizácii stavby v nasledovnom v rozsahu: 
-  účasť na odovzdaní ́staveniska zhotoviteľovi, 
-  posúdenie kontrolného a skúšobného plánu predloženého zhotoviteľom, 
-  účasť na kontrolných dňoch stavby, 
-  posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických 
parametrov stavby, pripadne ďalších údajov a ukazovateľov, 
-  vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácií, 
-  sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, kontroly dodržania projektu, 
-  účasť na odovzdaní ́a prevzatí ́stavby alebo jej časti,  
 
Dokumentáciu je potrebné spracovať ̌ dôsledne so všetkými štandardnými. Špecifickými a atypickými 
aplikačnými detailmi. 
V prípade opomenutých riešení,́ chýbajúcich detailov, chybne spracovaných riešení ́ alebo iných 
nedostatočných riešení ́ na strane projektu, ktoré́ budú́ príčinou spomalenia, zastavenia alebo predraženia 
montážnych a inštalačných prác po odsúhlasení ́PD, pripadne počas realizácie stavebných a montážnych prác 
sa budú́ tieto opomenutia poväzovať ̌za vadu projektu vyžadujúcu jej bezplatné odstránenie. 
 
5. Všeobecný popis skutkového stavu: 

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pod číslom 
2020/03762-03-835/HDM zo dňa 5.8.2020 bola uložená povinnosť odstrániť nedostatky v priestoroch riešenej 
kuchyni a výdajni stravy : 

- zabezpečiť  celistvú podlahu v kuchyni 

- zabezpečiť celistvé steny v kuchyni a výdajni stravy 



- zamedziť vytváranie kondenzačnej vody na stenách a strope v kuchyni a výdajni stravy 

- zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v kuchyni a výdajni stravy 

Jedná sa o zlý technický stav podláh v kuchyni (necelistvá dlažba), zlý technický stav stien v kuchyni (miestami 
obitý obklad) a vo výdajni stravy poškodená maľba, opadáva náter. 
V kuchyni a výdajni stravy dochádza k hromadeniu kondenzačnej vody na stenách a strope z dôvodu 
nefunkčnej vzduchotechniky. 
V kuchyni vrátane zázemia (šatne, sprchy, kancelária, sklady atď.) a výdajni stravy je zlý technický stav 
kanalizácie, zanesené až upchaté vodorovné rozvody v podlahách. 
Uvedené nedostatky sú prekážkou v zabezpečovaní účinného čistenia a udržovania vnútorných priestorov 
zariadenia. 
Požadujeme od spoločnosti resp. projektanta, ktorý predkladá ponuku príslušné autorizačné oprávnenie. 
 
6. Rozsah predmetu zákazky:      Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 
7. Rozdelenie predmetu zákazky:   Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

 
8. Miesto dodania poskytovanej služby:   Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice  

 

9.     Predpokladaná hodnota zákazky:    
a. Predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe výsledkov prieskumu trhu. 
b. Ak predložené cenové ponuky budú porovnateľné a nepresiahnu výšku finančného limitu zákazky 

s nízkou hodnotou v zmysle ZVO a zároveň výšku finančného limitu pre túto zákazku, verejný 
obstarávateľ využije získané informácie z tohto prieskumu trhu pre uskutočnenie postupu zadávania 
zákazky podľa  § 117 ZVO a pre výber zmluvného partnera na plnenie zákazky a vyhodnotí 
predložené cenové ponuky ako návrhy na plnenie kritéria predložené uchádzačmi, ktorí spĺňajú 
požadované podmienky účasti a požiadavky uvedené v tejto výzve, a to postupom uvedeným 
v tejto výzve, pokiaľ s daným postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou uchádzač 
preukázateľne  v Prílohe č. 1 – Návrh na plnenie kritéria, vyjadrí súhlas označením možnosti „áno“ 
v spodnej časti Prílohy č.1.  

 
c. Finančný limit  pre túto zákazku :   25.000,00  EUR bez DPH, čo je zároveň maximálna cena za 

predmet zákazky, t.j. cena, ktorú nie je možné prekročiť. 

 
10. Spôsob vzniku záväzku :   

Výsledkom prieskumu trhu bude  zmluva o dielo.   
 

11.  Lehota na dodanie predmetu zákazky:   
 Najneskôr do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 

 
12.    Podmienky financovania:  

• Cena uvedená  v ponuke je záväzná počas celého obdobia  platnosti  zmluvy. 

• Predmet zákazky  je financovaný  z kapitálových výdavkov KSK   

• Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

• Cena za predmet zákazky  bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet  úspešného 

uchádzača na základe vystavenej faktúry  a prevzatí predmetu plnenia.  Verejný obstarávateľ 

požaduje 30 dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  

• Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho poriadku SR, 

špecifikáciu fakturovanej sumy a špecifikáciu predmetu zákazky.     

13.  Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny:  
a. Oslovený subjekt – uchádzač, môže predložiť len jednu cenovú ponuku. 
b. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR. 



c. Cena musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších právnych  

d. Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov. 
e. V cene budú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa diela spojené s realizáciou predmetu zákazky, t.j. aj 

vedľajšie náklady za vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov podzemných 
inžinierskych sieti.  

f.  V predloženej ponuke sa uvedie cena za predmet zákazky bez DPH a s DPH. Navrhovanú zmluvnú cenu 
je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.   

g.     Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako cenu 
konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke.  

h.     V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky 

platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.  
i.     Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  
j. Predložená cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa 

sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, IČO, DIČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, kontaktné 
telefónne číslo, emailová adresa) 

 
14. Lehota na predkladanie ponúk:  
Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi do  09.12.2021 do 12,00 hod.  
 
15. Spôsob predloženia ponuky:  

Cenová ponuka sa predkladá v listinnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, 
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  
Ponuka predkladaná v listinnej podobe, musí byť doručená v uzatvorenom nepriehľadnom obale, 
označenom adresou verejného obstarávateľa, obchodným menom a sídlom uchádzača a slovami:   „Súťaž 

– PD rekonštrukcia školskej kuchyne  – NEOTVÁRAŤ“.  
• Cenové ponuky musia byť doručené v stanovenej lehote. 

• Cenová ponuka predložená  listinne po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk sa vráti 
odosielateľovi neotvorená, ak odosielateľ bude známy.  

• Cenové ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné odvolať. 

• Cenové ponuky po ich predložení nie je možné meniť ani dopĺňať po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk. 

• Cenové ponuky doručené v lehote na predkladanie cenových ponúk sa nevracajú. Zostávajú ako 
súčasť dokumentácie postupu verejného obstarávania.  

 
16. Lehota viazanosti ponúk:  uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

až do uplynutia lehoty stanovenej verejným obstarávateľom t.j. do 30.06.2022. 
 

17. Podmienky účasti :  
         Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu  s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 
Ustanovenie § 11 ZVO nie je dotknuté.  
• Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia:  
a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) 

zákona – musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  
b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie   

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám 
na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto 
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  
 

18. Obsah ponuky 



Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto údaje a  doklady:  
a. Identifikačné údaje uchádzača: 
(obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové 
spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá. 
 
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, ktorý musí byť podpísaný štatutárnym 
orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo osobou konať za uchádzača (príloha č. 1 tejto 
výzvy). 
c. Čestné prehlásenie uchádzača (príloha č. 2 tejto výzvy) 
 
d. Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu  
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského 
registra (stačí fotokópia) a zároveň kópiu dokladu o výkone odbornej činnosti vo výstavbe na základe 
autorizácie - autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier podľa zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, 
resp. iný relevantný doklad. Kópia dokladu bude mať originál pečiatku a podpis autorizovanej osoby.  
 
Pre uvedenú zákazku je potrebné dokladovať kombináciu autorizačných osvedčení vydaných SKSI:     
I1 – autorizovaný stavebný inžinier v kategórií: Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 
I4 – autorizovaný stavebný inžinier v kategórií: Inžinier pre technické, technologické a energetické 
vybavenie stavieb 
  

19.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk : 
a. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 

b. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritéria najnižšia cena, t.j. najnižšia cena 
s DPH v mene EUR za celý predmet zákazky. 

c. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk predložených uchádzačmi podľa hodnoty navrhovanej 
celkovej ceny za predmet zákazky od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu s DPH. Ponuka s najnižšou 
celkovou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na 1. mieste, ostatné ponuky 
budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.  

d. Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti na základe 
vyhodnotenia kritéria – najnižšej celkovej ceny za predmet  zákazky s DPH, vyhodnotí splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.  V prípade ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, 
vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky  u ďalšieho 
uchádzača,  ktorý sa umiestnil na prvom mieste v novo zostavenom poradí.  

 

20. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:  
V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky, ďalšie súťažné podklady sa 

preto neposkytujú.  

 

21. Ďalšie informácie:  
a. Do procesu vyhodnotenia cenových ponúk zadávania zákazky s nízkou hodnotou budú zaradené len 

cenové ponuky uchádzačov, ktorí dali súhlas s využitím  predloženej cenovej ponuky v rámci zadávania 
zákazky s nízkou hodnotou a splnili požiadavky a podmienky uvedené v tejto výzve  

b. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači elektronicky e-mailom /alebo písomne oboznámení 
s výsledkom vyhodnotenia.  

c. Ak úspešný uchádzač a akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže 
vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.  

d. Verejný obstarávateľ :  

• si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je verejné obstarávanie realizované  postupom 
podľa § 117 ZVO, 

• Si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo 
verejnom obstarávaní, 



• Si vyhradzuje právo požiadať úspešného uchádzača o predloženie ďalších dokladov preukazujúcich 
spôsobilosť uchádzača poskytovať predmet zákazky. 

 

e.   Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami ZVO stanovené formálne pravidlá procesu 

a postupu ich zadávania. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje tak, aby 

vynaložené náklady na obstarávanie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a cene, 

všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže. V 

zmysle platného ZVO proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe zadávania  zákazky § 117 nie je možné podať námietky. 

 

f. Verejný obstarávateľ odporúča vykonanie obhliadky miesta za účelom získania potrebných informácií 

nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky, výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. 

V priebehu obhliadky bude umožnené všetkým uchádzačom, ktorí budú mať o to záujem vyhotoviť si potrebnú 

fotodokumentáciu. Nevykonanie obhliadky nie je dôvodom na vylúčenie uchádzača z procesu verejného 

obstarávania. Obhliadku je možné vykonať v pracovných dňoch od 02.12.2021 do 03.12.2021 v čase od 0900 

hod. do 1000 hod.. Presný termín obhliadky je potrebné si dohodnúť s kontaktnou osobou p. Z.Marčišinová na 

tel. čísle 055/6415 142   

  
 

    
                                              

 
                                                                                                                     ..................................................... 
                                                                                                                                   riaditeľka  školy   
 
 
 
 
 
 
Príloha:   Príloha č. 1 – návrh na plnenie kritéria ( cenová ponuka) 
                 Príloha č. 2 -  čestné prehlásenie uchádzača  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 1 
 
 

Stredná športová škola,  Trieda SNP 104, 040 11  Košice 

            
Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

 
 
 

 Názov zákazky :     „Rekonštrukcia školskej kuchyne - PD“  

 

Obchodný názov  

Sídlo  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH  

Platca / neplatca DPH *  

Kontaktná osoba  

Telefón   

e-mail  

 
 

Cenová ponuka 
 

 
Rekonštrukcia školskej kuchyne - PD  

Cena bez DPH DPH  Cena s DPH 

 
Cena za dielo  celkom  

   

 
 
 

Súhlasím s tým, aby táto cenová ponuka predložená na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky bola okrem 
využitia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky využitá a vyhodnotená v následnom zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou, ak to bude uplatniteľné:    áno / nie* 
 

 
 
 
Dátum:    .................................                       Meno, priezvisko, podpis: ..........................................................         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 2 
 

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice  
 

Č E S T N É    V Y H L Á S E N I E 

 

uchádzača  
 
Obchodné meno  : ................................................................................................ 

 sídlo :                     ................................................................................................ 

                                                          

Týmto čestne vyhlasujem (e), že:   
 
1. súhlasím(e) s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom:  
   „Rekonštrukcia školskej kuchyne - PD “,   ktoré určil verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk,   
    jej prílohách a v iných dokumentoch  poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie  
    ponúk,   
2. všetky predložené  vyhlásenia, doklady, dokumenty  a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
3. nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v  
    Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (§ 32 ods. 1 písm. f)  
    ZVO),   
4. mám(e) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá  
    predmetu zákazky  (§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO),  
5. spĺňam(e) všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem (e) verejnému  
    obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré sú čestným vyhlásením nahradené,  
6. nie som (nie sme) v konflikte záujmov podľa § 23 Zákona o verejnom obstarávaní,  
7. dávam(e) písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto  
    verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov  
    v znení neskorších predpisov,  
8.  dávam(e) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie  
    verejného obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky,  
    v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

V __________________, dňa ____________2021 

 

 
                                                                                –––––––––––––––––––––––––––––     

                                                                          (pečiatka a podpis oprávnenej osoby záujemcu/uchádzača) 

 


