
              OBEC RENČIŠOV 

Obecný úrad, Renčišov č. 11, 082 63 p. Jarovnice 

Telefón                              E-mail                                            Internet                                         IČO  
+421-51/459 42 11          obec.rencisov@post.sk             www.rencisov.sk                         00327697 
+421-915 938 894  
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
podľa § 6 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 obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO 
Názov verejného obstarávateľa:  Obec Renčišov 
Sídlo:      Renčišov č. 11, 082 63 Jarovnice  
Štatutárny zástupca:    Miroslav Paločko, starosta obce 
IČO:            00327697  
DIČ:      2020711704 
Internetová stránka:   www.rencisov.sk 

 
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

Pre doručenie poštou/osobne: Renčišov č. 11, 082 63 Jarovnice  
Pre doručenie e-mailom:   obec.rencisov@post.sk              
 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Miroslav Paločko, starosta obce 
 

4. Predmet obstarávania: 
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu „Stavba DHZ obce Renčišov, sklad 
materiálno-technického vybavenia“.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  Zmluva o dielo 
 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Predmetom zákazky je novostavba objektu dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) pre zväčšenie 
priestoru materiálovo-technického vybavenia. Konkrétne ide o pojazdnú hasičskú techniku pre 
ktorú sa v súčasnosti v obci nenachádza adekvátne veľký priestor. Budova je navrhovaná v obci 
Renčišov na parcelách č. 242/4, 241/1 a 244/3. Jedná sa o jednoduchý dvojpodlažný murovaný 
objekt z pórobetónových tvárnic Ytong. 2.np je iba nad polovicou prízemia situované v južnej časti 
objektu.  
 
Zákazka bude realizovaná v etapách podľa dostupných finančných zdrojov verejného 
obstarávateľa v lehote 24 mesiacov a  podľa odsúhlaseného harmonogramu postupu prác medzi 
objednávateľom a dodávateľom, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.  
 
Prízemie je pre skladovanie hasičskej techniky a je tu aj toaleta s orientáciou na východ. Garáž je 
rozdelená na dva sektory, jeden určený pre väčšie auto, prechádzajúci cez dve podlažia, tu je 
riešená aj montážna jama (rozmer 1,2x5m) a druhý sektor pre menšie auto nad týmto priestorom 
je riešené 2.np. Vstup do garáži je zo západnej strany cez dve priemyselné brány. Vstup do objektu 
je zo západnej strany cez dvere integrované v priemyselnej bráne a druhý vstup je z východnej 
strany objektu. Po trojramennom priamočiarom schodisku situovanom vo východnej časti objektu 
sa dostaneme na 2.np. Je tu klubovňa s orientáciou okna na juh a je pre dobrovoľných hasičov, 
určená pre ich prípravu na rôzne súťaže, ale aj na samotne zásahy. Medzi schodiskom a klubovňou 
je aj toaleta prístupná z chodby m.č. 2.01. Objekt je prekrytý sedlovou strechou s plechovou 
krytinou. 
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VÝKOPY 
Výkopy základových rýh sa realizujú na vopred pripravený terén. Pripravený terén znamená 
zbavený ornice a keďže terén v mieste stavby je svahovitý je potrebné spraviť zárez do svahu, aby 
dno zárezu bolo v rovine. Výkopy sa realizujú strojovo, úprava rýh je ručná. Vykopaná zemina sa 
uloží na skládku, ktorú urči starosta obce a ornica sa znova použije na terénne úpravy okolo 
novostavby. Pri výkope základov prizvať statika. 
 
ZÁKLADY 
Objekt bude založený na pásových základoch, montážna jama na základovej ŽB doske hr. 150 mm. 
Základy vo výkopoch budú pod celým objektom  z prostého betónu tr. C12/15 realizované podľa 
výkresu základov. Základy nad terénom sú navrhované z debniacich tvárnic hr. 400 mm vystužené 
betonárskou oceľou vo zvislom a vodorovnom smere a vyplnené betónom tr. C12/15. Podkladový 
betón pod konštrukciu podlahy je z betónu tr. C16/20 hr. 150 mm vystužený KARI sieťovinou a 
uložený na základových pásoch.  
 
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 
Obvodový plášť je navrhnutý z pórobetónových tvárnic Ytong Standard P2-400 hr. 300 mm. 
Vnútorne nosné steny sú z pórobetónových tvárnic Ytong Statik P4-550 hr. 200 mm. Priečky sú 
z priečkových tvárnic Ytong Klasik P2-500 hr. 100 a 150 mm. Na murovanie muriva sa použije 
tenkovrstvá spojovacia malta.  
 
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
Strop nad prízemím je riešený ako železobetónová doska hr. 170 mm. Nad prízemím je navrhnutý 
sadrokartónový podhľad zavesený na konštrukciu krovu. Koruna 1.np je ukončená ŽB doskou resp. 
vencom výšky 170 mm, koruna muriva 2.np je ukončená železobetónovým obvodovým vencom 
výšky 250 mm. Preklady nad bránami sú monolitické železobetónové súčasťou železobetónovej 
stropnej dosky resp. venca. Preklady nad okennými a dvernými otvormi sú prefabrikované Ytong 
okrem okna v klubovni jeho svetla šírka nedovoľuje použiť prefabrikát, je tam potrebne spraviť 
monolitický ŽB preklad. Medzi dvojpodlažnou a jednopodlažnou časťou stavby je riešený ŽB 
prievlak otočený do hora šírky 200 mm a celkovej výšky 670mm, ktorý je súčasťou železobetónovej 
stropnej dosky, so spodnou hranou na kóte +2,900 a hornou hranou na kóte +3,570. 

 
SCHODY 
V objekte je navrhované železobetónové schodisko trojramenné priamočiare prepájajúce prízemie 
s podkrovím s počtom stupňov 18 o rozmere 175/280 mm a šírkou ramien 1040 mm.  

 
STREŠNÝ PLÁŠŤ 
Strechu  bude pokrývať plechová krytina profilovaná. Skladba strechy je riešená so štandardným 
podstreším a to tak: v hrebeni bude osadený prevetrávaný hrebenáč. Krytina bude uložená na 
latovaní 50x40mm, ktoré je pribité na kontralaty 50x40mm pod ktorými bude strešná difúzna 
kontaktná fólia. Nosná konštrukcia krovu bude po obvode uzavretá na strešnej rímse s dreveným 
podbíjaním (OSB doskou) tak, aby sa vytvorila prevetrávaná medzera po celom obvode chránenou 
sieťkou proti hmyzu a odvod prúdiaceho vzduchu bude v hrebeni strechy. Medzi krokvy sa vloží 
jedna vrstva tep. izolácie – minerálnej vlny hr. 180 mm a zaisti sa viazacím drôtom FeZn 1,0 mm a 
na krokvy sa skrutkujú nástavce krokvové, cez ktoré sa prestrčí druhá vrstva tep. izolácie hr. 180 
mm. Na nástavce sa prilepí parozábrana tep. Izolácie, následné sa priskrutkujú nastaviteľné 
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strmene, ktorými vytvoríme dostatočnú medzeru pre vedenie káblov elektroinštalácie. Ku 
strmeňom sa uchytia R-CD profily a na ne sa prichytia sadrokartónové dosky tvoriace podhľad. 

 
ÚPRAVA  POVRCHOV 
Povrch vonkajších stien je opatrený certifikovaným kontaktným systémom (BAUMIT, CAPAROL) so 
silikátovou omietkou. Sokel je opatrený extrudovaným polystyrénom XPS hr. 80 mm s finálnou 
povrchovou úpravou tou istou ako fasáda. Povrch vnútorných stien je opatrený vápennou 
omietkou štukovou. V sociálnych zariadeniach sú navrhované keramické obklady výšky 1500 mm 
Tie sa  lepia pomocou lepiacej malty na čistý povrch zbavený najme prachu. 

 
PODLAHY 
Na prízemí sú navrhované podlahy z pancierového betónu v hrúbke 100 mm, sú bez zateplenia, na 
2.np v celkovej hrúbke 80 mm bez zateplenia s nášľapnou vrstvou z keramickej dlažby. Pri kladení 
podláh musí byť dodržaný technologický postup.  
 
MAĽBY 
Vnútorné maľby v interiéri na vápennú omietku budú farbou silikátovou vnútornou, na vyzretý a 
vyčistený povrch zbavený najme prachu. Farbu urči investor počas realizácie stavby. Nanášať sa 
bude minimálne v dvoch vrstvách. Maľba na sadrokartón bude v dvoch vrstvách. Základovka 
náterom MUREXIN - GIPSGRUND + maľba PAMAKRYL IN. (JUPOL). 

 
TEPELNÉ IZOLÁCIE 
Tepelná izolácia strechy je z minerálnej vlny hr. 180 mm kladená medzi krokvy 100/200 mm 
a druhá vrstva kladená pod krokvy v opačnom smere hr. 180 mm. Vence a preklady zatepliť 
z exteriérovej strany polystyrénom hr. 50 mm. Fasádu zatepliť fasádnym polystyrénom hr. 80 mm 
a sokel extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm. ŽB stropnú dosku zatepliť zo spodnej strany 
minerálnymi doskami hr. 100 mm. 

 
HYDROIZOLÁCIE 
Na odizolovanie stavby od terénu budú použité modifikované asfaltové pásy kladené na vyschnutý 
penetračný náter asfaltový. Do strešnej konštrukcie pod strešnú krytinu navrhujeme poistnú 
paropriepustnú fóliu. 

 
VÝPLNE OTVOROV 
Presvetlenie miestností je pomocou plastových okien. Exteriérové dvere budú taktiež plastové. 
Zasklenie všetkých exteriérových výplni otvorov je izolačným dvojsklom k=1,1 Wm-2K-1. Všetky 
vnútorné dvere budú drevené typové, s plechovými zárubňami. Do garáže sú navrhnuté dve 
priemyselné sekcionálne brány SPU F42. Menšia brána je zároveň riešená s integrovanými 
dverami.    

 
KLAMPIARSKÉ VÝROBKY 
Všetky klampiarske výrobky, sú z lakoplastovaného plechu hr. 0,6 mm a musia byť prevedené v 
súlade  s platnými STN. Pod okapom strechy bude osadený podokapový polkruhový žľab 
D=160mm a zvody kotvené ku fasáde sú Ø120mm z lakoplastovaného plechu.   
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:  115 720,19 € bez DPH 

 
8. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Renčišov 

 
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  Zákazka bude realizovaná v etapách 

podľa dostupných finančných zdrojov verejného obstarávateľa v lehote 24 mesiacov a  podľa 
odsúhlaseného harmonogramu postupu prác medzi objednávateľom a dodávateľom, ktorý 
bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. 

 

10. Financovanie predmetu zákazky: Dotácia MV SR, vlastné zdroje  
 

11. Lehota na predloženie ponuky: 16. 4. 2020 do 15:00 hod.  
 

12. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom  
 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
Najnižšia cena s DPH  
Všetky cenové ponuky, ktoré splnia podmienky účasti, budú hodnotené na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, aplikáciou ktorého sa určí poradie uchádzačov. Výsledné poradie 
uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových cien vyjadrených v EUR s DPH. 
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu 
celkovú cenu s DPH a splnil podmienky účasti stanovené v tejto výzve. Po vyhodnotení bude 
všetkým uchádzačom zaslané oznámenie o výsledku verejného obstarávania. 
 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:   
- V prípade predkladania cenovej ponuky formou pošty alebo osobne, verejný obstarávateľ 

požaduje predloženie cenovej ponuky s prílohami v 2 originálnych vyhotoveniach.  
- Uchádzač ocení výkaz výmer, ktorý je zverejnený na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

Uchádzač musí oceniť každú položku výkazu výmer a v prípade ocenenia niektorej z položiek 
výkazu výmer nulovou hodnotou, je povinný túto hodnotu zdôvodniť. V prípade, že nebude 
splnená táto podmienka, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takú cenovú ponuku. 

- Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu obstarávania. Uchádzač musí predložiť 
cenovú ponuku na celý predmet zákazky.  

- Verejný obstarávateľ neumožňuje predkladanie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky 
uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia.  

- Pokiaľ sú vo výkaze výmer uvedené výrobky konkrétnej značky/modelu, uchádzač môže 
ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý má identické alebo lepšie technické parametre 
a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať všetky príslušné technické 
normy, právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa predmetných výrobkov. 

- Ponúkaná cena musí byť vypracovaná za celý predmet zákazky špecifikovaný v prílohe č. 6 
Výzvy, projektovej dokumentácii. 

- Uchádzač vyjadrí ponúkanú cenu v mene € bez DPH, DPH a cenu spolu s DPH. Ak uchádzač nie 
je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v EUR bez DPH. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 



              OBEC RENČIŠOV 

Obecný úrad, Renčišov č. 11, 082 63 p. Jarovnice 

Telefón                              E-mail                                            Internet                                         IČO  
+421-51/459 42 11          obec.rencisov@post.sk             www.rencisov.sk                         00327697 
+421-915 938 894  
 

- Ponúkaná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na zhotovenie celého predmetu 
zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača 
na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností. 

- Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem. 

- Ponuka musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou a musí byť podpísaná štatutárnym 
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene. 

- Cenová ponuka, jej prílohy a písomnosti musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Cenová 
ponuka predložená v cudzom jazyku sa predkladá spolu s jeho úradným prekladom do štátneho 
jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci 
je úradný preklad do štátneho jazyka. 

- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a nemôže byť v tom istom postupe zadávania 
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

- Ponuka musí byť predložená písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
- Cenovú ponuku uchádzač predloží osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa 

uvedenú v bode č. 2 tejto výzvy, v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a 
prijímateľa a označením „NEOTVÁRAŤ – STAVBA DHZ OBCE Renčišov“, alebo e-mailom na e-
mailovú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 2 tejto výzvy a do predmetu e-mailu 
uvedie označenie „NEOTVÁRAŤ – STAVBA DHZ OBCE Renčišov“. 

- Cenová ponuka musí byť predložená v lehote na predkladanie ponúk v súlade s bodom 11. tejto 
výzvy. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebudú akceptované 
a budú vrátené odosielateľovi.  

- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje neotvoriť maily skôr ako je čas určený na otváranie ponúk.  
 
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 
telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu, štatutárneho zástupcu) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. (príloha č. 1 výzvy) 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 2 výzvy) 
c. Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3 výzvy) 
d. Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 4 výzvy) 
e. Ocenený výkaz výmer (výkaz výmer je zverejnený na webovom sídle www.rencisov.sk    

(príloha č. 5 výzvy) 
f. Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 18 výzvy 

 
15. Otváranie ponúk:  

Dátum: 17. 4. 2020 
Miesto: Obecný úrad Renčišov 
 

16. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné  
 

17. Lehota viazanosti ponúk: 30. 4. 2020 
 

18. Podmienky účasti: 
A. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v 

ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. je 
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.  
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- Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré zodpovedajú 
predmetu zákazky (postačuje fotokópia).  

B. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v 
ustanovení § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. 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. 
- Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia (príloha č. 3 

Výzvy) 
C. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v 

ustanovení § 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. nedopustil 
sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ preukázať.  

- Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia (príloha č. 3 
Výzvy) 
 

19. Zmluvné podmienky: 
- Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponuky Zmluvu 

o dielo, ak táto zmluva nebude v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s 
predloženou ponukou úspešného uchádzača. 

- Termín ukončenia realizácie: do 4 mesiacov od odovzdania staveniska 
- Miesto realizácie: obec Renčišov 
- Úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu 

zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia 
zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre 
realizáciu predmetu zákazky v súlade s bodom 6 Výzvy, v takomto prípade v realizačnej 
zmluve zamestná na realizáciu predmetu zákazky osoby dlhodobo nezamestnané v mieste 
realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). 

- Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

- Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 
- Úspešný uchádzač/dodávateľ, sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s 

dodávanými prácami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
dotácie, na to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych 
predpisov SR a právnych aktov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí 
dotácie a zaväzuje sa poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby 
na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
o Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
o Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  
o Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 
o Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
o Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
o Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
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o Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až ̌ f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

 
 

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Miroslav Paločko, starosta obce 
 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
- Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si môže obhliadnuť 

miesto realizácie kedykoľvek priamo na mieste. 
- V prípade nesplnenia podmienok účasti, nepredloženia ponuky v súlade s výzvou na 

predkladanie cenových ponúk, alebo prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky 
uchádzačmi, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné 
obstarávanie. 

- Najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia a výsledku verejného 
obstarávania, zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi podpísanú ZMLUVU 
O DIELO v 3 vyhotoveniach (príloha č. 4 výzvy na predkladanie cenových ponúk – Návrh 
zmluvy o dielo). 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s 
§ 57 ods. 2 ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto prípade sa 
rozumie každý objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa 
požadovať, aby v tomto postupe zadávania zákazky pokračoval, najmä ak sa zistilo 
porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného 
obstarávania, alebo prípad ak predložené cenové ponuky s DPH u všetkých uchádzačov 
prekročili limit disponibilných finančných zdrojov verejného obstarávateľa určených na 
financovanie predmetu zákazky. 

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a poskytovanie 
vysvetlení bude uskutočňované výhradne písomne prostredníctvom e-mailu. V prípade 
nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve, v lehote na 
predloženie cenovej ponuky podľa bodu 11 tejto výzvy, môže záujemca požiadať 
verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 2 tejto 
výzvy, najneskôr v deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk do 
12:00 hod. 

 
Renčišov, dňa  27. 3. 2020                                                                                            

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

                         Miroslav Paločko 
Prílohy:  

1. Identifikačné údaje uchádzača 
2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
3. Čestné vyhlásenie uchádzača 
4. Návrh zmluvy o dielo 
5. Výkaz výmer 
6. Projektová dokumentácia 

 


