OBEC HODRUŠA-HÁMRE 966 61 Hodruša-Hámre 185

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka na poskytnutie služby s názvom:

REKONŠTRUKCIA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU ŠPORTOVÉHO
AREÁLU HODRUŠA – HÁMRE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Údaje o verejnom obstarávateľovi :

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Hodruša-Hámre
IČO 00320617
202 1111 389
Obec Hodruša-Hámre, Dolné Hámre č. 185
966 61 Hodruša-Hámre
V zastúpení:
JOZEF URAM, starosta obce
Elektronická pošta:
sekretariat@hodrusa-hamre.sk
Bankové spojenie:
VUB Žarnovica
Číslo účtu:
SK54 0200 0000 0000 0082 8422
Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky :
Meno a priezvisko:
JOZEF URAM
Telefón :
0908 933 036
E- mail :
starosta@hodrusa-hamre.sk
Názov:
IČO:
DIČ:
Sídlo:

1. Informácie o predmete zákazky
1.1

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Názov zákazky :

„REKONŠTRUKCIA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU ŠPORTOVÉHO AREÁLU HODRUŠA - HÁMRE “
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Obstarávané projektové práce budú riešiť návrh stavebných úprav polyfunkčného objektu
športového areálu v obci Hodruša Hámre za účelom zníženia jeho vysokej energetickej náročnosti.
( V zmysle výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – Operačného programu - Kvalita
životného prostredia, na zníženie energetickej náročnosti verejných budov )
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Predmetom zákazky sú projektové práce, ktoré zahŕňajú nasledovné aktivity:
a.
zameranie pôvodného objektu,
b.
vypracovanie projektu a podkladov pre stavebné povolenie,
c.
vypracovanie energetického auditu budovy v zmysle platnej
legislatívy
d.
vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer
Predpokladaný rozsah rekonštrukcie polyfunkčného objektu v rámci projektu je nasledujúci:
a) Popis existujúceho stavu objektu:
Predmetom plánovanej prestavby je objekt s 3 podlažiami, z ktorých dve sú nadzemné a jedno
čiastočne zapustené. Zastrešenie je riešené šikmou sedlovou strechou. Objekt plní doplnkovú
funkciu k športovému areálu, ktorého je súčasťou. Účel objektu sa po celú dobu jeho využívania
nezmenil a neplánuje sa tak stať ani do budúcna.
Počas celej životnosti stavby objekt neprešiel žiadnou výraznejšou úpravou a preto sú všetky jeho
konštrukcie a technické inštalácie pôvodné s vlastnosťami zodpovedajúcimi dobe výstavby a ich
veku. Tepelnoizolačné vlastnosti obvodového plášťa sú na dnešné pomery absolútne nevyhovujúce
a objekt ako taký sa v súčasnom stave radí k budovám s neprimerane vysokou energetickou
náročnosťou.
b) Popis navrhovaného dispozičného riešenia objektu:
Dispozičné riešenie objektu zostáva zachované.
c) Popis navrhovaného technického riešenia objektu:
Stavebné práce v projektovej dokumentácii sa budú prioritne venovať hlavnému účelu spracovania
projektu – zníženiu energetickej náročnosti objektu.
Obvodový plášť bude celoplošne zateplený kontaktným zatepľovacím systémom, prípadne iným
vhodným zatepľovacím systémom s tepelnoizolačnou vrstvou potrebnej hrúbky. Demontované budú
všetky existujúce výplne exteriérových okenných a dverných otvorov. Následne budú namiesto
existujúcich výplní otvorov osadené nové plastové, alt. hliníkové okná a zasklené steny zasklené
izolačným trojsklom. Kompletne zrekonštruovaný bude aj strešný plášť objektu, kde sa predpokladá
osadiť dodatočná vrstva tepelnej izolácie v potrebnej hrúbke s následnou aplikáciou hydroizolačnej
vrstvy strešného plášťa. Bleskozvod objektu sa plánuje vyhotoviť kompletne ako nový.
Ďalšími úpravami vedúcimi k optimalizácii prevádzkových nákladov v náväznosti na úpravu
obvodového plášťa objektu bude rekonštrukcia kotolne a vykurovania.
Súčasne sa predpokladá aj výmena energeticky náročných svietidiel za svietidlá s nízkou spotrebou
elektrickej energie.
Okrem úprav objektu vedúcich k priamemu zníženiu prevádzkových nákladov bude vyhotovená aj
komplexná rekonštrukcia interiéru vrátane úprav stien, stropov, podláh ako aj všetkých ostatných
interiérových prvkov a súčasne budú nanovo vybudované aj všetky interiérové rozvody inžinierskych
sietí. Oprave bude podliehať taktiež staticky porušený oporný múr, ktorý je súčasťou objektu.
Napojenie objektu na exteriérové inžinierske siete sa predpokladá zachovať pôvodné.
ROZSAH PROJEKTOVÝCH PRÁC :
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
ROZPOČET
VÝKAZ VÝMER
ENERGETICKÝ AUDIT
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Požiadavky na skladbu projektovej dokumentácie :
A
B
B.1
B.2
C
D
E

SPRIEVODNÁ SPRÁVA
SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
SPRÁVA PROTIPOŽIARNEHO ZABEZPEČENIA
ENERGETICKÝ AUDIT / PRE POTREBY STAVEBNÉHO POVOLENIA /
KOORDINAČNÁ SITUÁCIA
ZÁKRES STAVBY DO MAPY KN
VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

REKONŠTRUKCIA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU
•
•
•
•

REKONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ
STATICKÉ POSÚDENIE
BLESKOZVOD

REKONŠTRUKCIA OPORNÉHO MÚRA
• ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ
• STATICKÉ POSÚDENIE
REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU
• ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ
• STATICKÉ POSÚDENIE
• ZDRAVOTECHNIKA
• ELEKTROINŠTALÁCIA
• PLYNOINŠTALÁCIA
• VZDUCHOTECHNIKA
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miesto dodania predmetu zákazky:
OÚ Hodruša Hámre
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
Slovník spoločného obstarávania:
CPV 71242000-6
Variantné riešenie:
nie, nepovoľuje sa
Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
do 20 dní od účinnosti zmluvy
Obhliadka :
bude umožnená na požiadanie záujemcu, po nahlásení na kontaktom telefónnom čísle
obstarávateľa

8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku predložte najneskôr do 24.03.2017 do 12,00 hod. písomne, doručením na adresu uvedenú
v bode 1. tejto výzvy (rozhodujúci je dátum na pečiatke podateľne OÚ Hodruša Hámre).
9. Podmienky účasti:
Uchádzač k cenovej ponuke priloží:
9.1.
Identifikačné údaje uchádzača, obchodné meno, adresa sídla uchádzača , oprávnenú
osobu uchádzača, IČO, IČ DPH, telefónny a mailový kontakt oprávnenej osoby
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9.2

9.3

9.4
9.5

Doklad o oprávnení podnikať, poskytovať službu, ktorá je predmetom tohto
verejného obstarávania
(Uchádzač preukazuje výpisom z obchodného registra, výpisom živnostenského
registra, resp. iným dokladom oprávňujúcim podnikať )
Autorizačné osvedčenie o vykonaní skúšky SKA/SKSI, podľa zákona č. 138/1992 Zb.o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov.
(Uvedené doklady uchádzač preukazuje kópiou autorizačného osvedčenia opatrený
originálom pečiatky s podpisom oprávnenej osoby)
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami

10. Pokyny na zostavenie ponuky :
Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Cena v ponuke bude stanovená v
zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť. Cena, prípadne spôsob stanovenia
ceny v ponuke, pokryje všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu
obstarávania. Cena bude vyjadrená v mene euro.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie
ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta
podnikania s označením:
Zákazka NA POSKYTNUTIE SLUŽBY - súťaž :
„REKONŠTRUKCIA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU ŠPORTOVÉHO AREÁLU, HODRUŠA - HÁMRE –
Projekt pre stavebné povolenie“ - N E O T V Á R A Ť.
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou v stanovenom termíne na adresu:
Obec Hodruša Hámre, Dolné Hámre č. 185, 966 61 Hodruša-Hámre
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí.
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 24.3.2017 o 12.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.
11. Lehota viazanosti ponuky:

do 31.5.2017

12. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa a štrukturálnych
fondov Európskej únie.
Objednávateľ na plnenie zmluvy neposkytne preddavok a ani zálohu.
Uchádzač k cenám uvedeným vo svojej predloženej ponuke nebude požadovať žiadne iné poplatky
alebo príplatky.
13. Kritéria na hodnotenie ponúk:

najnižšia cena s DPH

14. Práva verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z
predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu
finančné možnosti verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením
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ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk
sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa. Ponuka uchádzača, v
ktorej nebudú uvedené všetky požiadavky tejto výzvy, bude podľa § 42 ods.1 citovaného zákona
zo súťaže vylúčená.
15. Doplňujúce informácie:
15.1
15.2
15.3
15.4

Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ uchádzačom, ktorých ponuky
budú vyhodnocované oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh Zmluvy o dielo, podmienky v zmluve budú
dohodnuté v súlade s touto výzvou a predloženou cenovou ponukou.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ
môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Prílohy
1
Príloha č. 1 - Návrh zmluvných podmienok
2
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
3
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými
podmienkami
V Hodruši Hámroch dňa 15.3.2017
Jozef Uram
starosta obce
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Návrh zmluvných podmienok

Príloha č. 1

/ ďalej len ,, zmluva ,, alebo ,, ZoD ,, /
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
zmien a doplnení / ďalej len ,, Obchodný zákonník ,, /
medzi
1. Zmluvné strany
Objednávateľ

: Obec Hodruša - Hámre
Dolné Hámre č.185
966 61 Hodruša - Hámre

V zastúpení

: Jozef Uram - starosta

IČO

: 00320617

IČ DPH

: 202 1111 389

Zhotoviteľ
V zastúpení
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
IČO
DIČ
IČ DPH
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2. Predmet plnenia
2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v dojednanom čase za
podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vypracovať / zabezpečiť /
projektovú dokumentáciu pre stavbu:
REKONŠTRUKCIA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU ŠPORTOVÉHO AREÁLU HODRUŠA - HÁMRE
Predmetom plnenia bude projektová činnosť v rozsahu projektu pre stavebné povolenie.
Špecifikácia jednotlivých stupňov predmetu plnenia:
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu projektu pre stavebné povolenie
v zmysle platnej legislatívy a bude pozostávať z nasledujúcich častí:
A
B
B.1
B.2
C
D
E

SPRIEVODNÁ SPRÁVA
SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
SPRÁVA PROTIPOŽIARNEHO ZABEZPEČENIA
ENERGETICKÝ AUDIT / PRE POTREBY STAVEBNÉHO POVOLENIA /
KOORDINAČNÁ SITUÁCIA
ZÁKRES STAVBY DO MAPY KN
VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

REKONŠTRUKCIA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU
•
•
•
•

REKONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ
STATICKÉ POSÚDENIE
BLESKOZVOD

REKONŠTRUKCIA OPORNÉHO MÚRA
• ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ
• STATICKÉ POSÚDENIE
REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU
• ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ
• STATICKÉ POSÚDENIE
• ZDRAVOTECHNIKA
• ELEKTROINŠTALÁCIA
• PLYNOINŠTALÁCIA
• VZDUCHOTECHNIKA
VÝKAZ VÝMER
ROZPOČET
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2.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia prevezme, zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
3. Čas plnenia

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu
čl. 2.1 v termíne do : do 20 dní od účinnosti zmluvy
Termíny je možné upravovať podľa vzájomnej písomnej dohody.

3.2

Dodržanie uvedeného termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa, ktoré je dojednané v tejto zmluve.
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v
omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet plnenia / alebo jeho časť /v dojednanom
termíne.

3.3

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním
projektovej dokumentácie stavby objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie
predmetu plnenia osobne objednávateľovi alebo zaslanie poštou na adresu objednávateľa.
4. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

4.1

Predmet plnenia tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov :
- Zameranie existujúceho stavu objektu
- Konzultácie s objednávateľom

4.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu plnenia poskytne
zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä
v
odovzdaní doplňujúcich informácií a údajov súvisiacich s predmetom
plnenia,
ktorých
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.3

Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.
5. Cena diela a spôsob fakturácie

5.1

Cena za predmet plnenia v rozsahu 2.1 tejto zmluvy / ako aj ďalších bodov zmluvy / je
určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č.18/1996 Zb. o cenách. Jej výška bola
stanovená kalkuláciou podľa cenníku projekčných prác "UNIKA" a následným výberovým
konaním.
Celková cena diela je:
..............................EUR bez DPH
Slovom ....................................................EUR bez DPH
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Zhotoviteľ je/nie je platcom DPH.
5.2
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:
5.2.1 Úhrada za predmet plnenia zmluvy bude zrealizovaná po odovzdaní predmetu plnenia
zmluvy na základe faktúry so splatnosťou 30 dní.
5.2.2 Za omeškanie s úhradou faktúry objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške
0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5.2.3 Za omeškanie povinnosti dodať predmet plnenia v dohodnutom čase plnenia, je zhotoviteľ
povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny predmetu plnenia za každý deň
omeškania.
6. Osobitné dojednania
6.1

6.2

6.3

Projektová dokumentácia bude vyskladnená:
- v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme
- v jednom vyhotovení v digitálnej forme / pdf /
Na požiadanie zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom množstve za osobitnú
úhradu.
Pri vypracovaní predmetu plnenia bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými
podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a
vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele počas jeho realizácie až do
doby jeho odovzdania objednávateľovi.
7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je zhotovený v súlade s touto zmluvou a
že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
ten na ich použití trval.
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania celého predmetu plnenia
objednávateľovi.
Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela reklamované objednávateľom v dohodnutej
lehote, ktorá plynie odo dňa doručenia písomnej reklamácie. Termín odstránenia závad si
zmluvné strany dopredu potvrdia písomne v závislosti od druhu reklamácie.
Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný
uplatniť bezodkladne po zistení vady / najneskôr do uplynutia záručnej doby / v písomnej
forme do rúk zástupcu zhotoviteľa.
Zmluvná pokuta za vadné plnenie je 5% z ceny predmetu plnenia. Túto pokutu však
zhotoviteľ neplatí, ak vady diela odstráni do 20 dní odo dňa odoslania oznámenia o vadách
diela.
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8. Záverečné ustanovenia
8.1
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5
8.6

Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť uskutočnené len dohodou zmluvných strán vo
forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
Objednávateľ alebo zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak druhá
strana porušuje svoje povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy a z príslušných právnych
predpisov. Odstúpenie od zmluvy sa vykoná v písomnej forme. Objednávateľ alebo
zhotoviteľ má právo žiadať od druhej strany náhradu škody vyplývajúcu z titulu odstúpenia
od zmluvy pre porušovanie povinností.
Ak sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany
zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenie novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere
zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží
dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
Objednávateľ a zhotoviteľ si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi
schválená a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom objednávateľ a zhotoviteľ
vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne,
vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického lebo fyzického
nátlaku.

..........................................
Objednávateľ:

..........................................
Zhotoviteľ:
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Príloha č. 2

„REKONŠTRUKCIA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU ŠPORTOVÉHO AREÁLU,
HODRUŠA - HÁMRE – Projekt pre stavebné povolenie“
Údaje:
Obchodné meno uchádzača
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

Názov

Cena za celý predmet
zákazky vyjadrená
v eurách bez DPH

Výška DPH vyjadrená v
eurách

Cena za celý predmet
zákazky vyjadrená
v eurách vrátane DPH

PROJEKT PRE
STAVEBNÉ POVOLENIE
Platca DPH : áno - nie
( nehodiace sa škrtnite )
V .................................., dňa : .....................
.....................................................................
meno priezvisko a podpis uchádzača
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Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami

Názov zákazky:

REKONŠTRUKCIA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU ŠPORTOVÉHO
AREÁLU HODRUŠA – HÁMRE,
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Obchodné meno
....................................................................................................................................................................

IČO:

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

zastúpená

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

týmto čestne vyhlasuje
- že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie
ponuky
- že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;
- že súhlasí s návrhom zmluvy o dielo - príloha č. 1 výzvy

V ........................................ dňa ........................
..............................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán
meno a podpis

