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Príloha č. 1 – Návrh uchádzača  
 
 

PREDLOŽENIE PONUKY UCHÁDZAČA 

(FORMULÁRIZOVANÉ ZNENIE PONUKY) 
 
 

Predmet zákazky:             „Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie 
významnej pamiatky na Gotickej ceste“ 

Verejný obstarávateľ:        Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku Koceľovce  

Sídlo:                                     Koceľovce 31, 04935 Koceľovce 

IČO://DIČ:                                      31970095// 2020942099 

Postup a zverejnenie zákazky: 
Podlimitná zákazka, Vestník verejného obstarávania č.  . . . . .  zo dňa . . . . . 
. .  . pod značkou  . . . .  

 
1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA/ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV1

  

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača/člena skupiny1 

 

Sídlo alebo miesto podnikania 
uchádzača/člena skupiny 

 

Štatutárny organ 
uchádzača/člena skupiny 

 

Poštová adresa na doručovanie 
písomností 

 

Právna forma  

 IČO:  DIČ:  
 IČ DPH (ak je uchádzač platca):  

Zápis v registri (OR - ŽR):  

Pozícia v skupine dodávateľov 2 Líder skupiny dodávateľov / člen skupiny dodávateľov 3 

 
 
2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY 

 (Pre účely komunikácie uchádzača/skupiny dodávateľov s verejným obstarávateľom) 

Meno a priezvisko  

Obchodné meno alebo 
názov uchádzača   

Doručovacia adresa  

Telefón:   E-mail:  

 

                                                 
1 Nehodiace sa škrtnúť 
2 Bod 1 – Identifikácia uchádzača v prípade skupiny dodávateľov vyplní každý člen skupiny dodávateľov  
3 Nehodiace sa škrtnúť 
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Príloha č. 2.1 – Návrh uchádzača  

 

 

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

(Uchádzač uvedený v bode 1 tohto formulára musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísané vyhlásenie na nižšie 
priloženom formulári).  

 

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
     Ja/my, dolu podpísaný/í  . . . . . . . . . . . . , oprávnený zástupca/-ovia uchádzača,  týmto vyhlasujem/e, že obchodná 
spoločnosť, ktorú zastupujem/e  preskúmala a prijímame bez výhrad alebo obmedzení požiadavky pre túto súťaž tak, 
ako sú uvedené vo výzve na predloženie ponuky a akceptujeme v plnom rozsahu obchodné zmluvné podmienky 
uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo. 

 V súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky, ponúkame uskutočnenie stavebných prác na 
zákazke s názvom projektu:   „Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky 
na Gotickej ceste“, v zmysle nami predloženej ponuky. 

Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti t.j. do 31.03.2019 

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného 
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom vzťahu s inými osobami zúčastnenými na 
príprave súťažných dokladov. 
 
V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tom bezodkladne informovať verejného 
obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná 
alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke úmyselne poskytnutá môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu 
zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom. 

Zároveň prehlasujem, že v prípade ak sa stanem/e úspešným uchádzačom/-mi, Zmluvu o dielo,( ktorá tvorí 
prílohu výzvy na predkladanie ponúk bez výhrad, doplním/-e o údaje totožné v ponuke, podpíšem/-e a doručím/-
e verejnému obstarávateľovi do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia súťaže.  

Nedoručenie podpísanej zmluvy v predpísanej lehote sa považuje za odmietnutie podpísania zmluvy a  verejný 
obstarávateľ môže uplatniť §56 ods. 9, 10 ZVO.  

Prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 
 
 

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

 
       

 ………………………………………………………. 
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej 
osoby  a odtlačok pečiatky 
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4  VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA - skupiny dodávateľov *) 

(Skupina dodávateľov – jej členovia uvedení v bode 1 tohto formulára musia ako súčasť svojej ponuky predložiť 
podpísané vyhlásenie na nižšie priloženom formulári).  

VYHLÁSENIE  ČLENOV  SKUPINY  DODÁVATEĽOV  
(Ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov) 

 
     Ja/my, dolu podpísaný/í. . . . . . . . , oprávnený/í zástupca/ovia členov skupiny dodávateľov, týmto 
vyhlasujem/e, že sme preskúmali a prijímam/-e bez výhrad alebo obmedzení požiadavky pre túto súťaž 
tak, ako sú uvedené vo výzve na predloženie ponuky a akceptujeme v plnom rozsahu obchodné zmluvné 
podmienky uvedené v návrhu Zmluvy o dielo. V súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na 
predloženie ponuky  ponúkame uskutočnenie stavebných prác na zákazke s názvom:  „Koceľovce, kostol 
s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste“ v zmysle nami 
predloženej ponuky. 

Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti t. j. do 31. 03. 2019 

Zároveň vyhlasujeme, že zotrváme v skupine počas celej lehoty postupu zadávania zákazky a v prípade, ak 
bude ponuka skupiny prijatá, vytvoríme právny vzťah z dôvodu riadneho plnenia zmluvy v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch 
verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom 
vzťahu s inými osobami zúčastnenými na príprave súťažných podkladov. 

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tom bezodkladne informovať 
verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že  
akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke  úmyselne poskytnutá, môže viesť k 
nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom. 

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

 
 
 
 
…………………………………………                                                                         
Meno, priezvisko, Obchodné meno a podpis 
oprávneného zástupcu skupiny/ oprávnenej osoby za 
členov skupiny a otlačok pečiatky           
 

 
 
 
 
…………………………………………………                                                                                       
Meno, priezvisko, Obchodné meno a podpis štatutárneho 
zástupcu/ oprávnenej osoby člena skupiny a otlačok pečiatky    
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

…………………………………………………                                                                                      
Meno, priezvisko, Obchodné meno a podpis štatutárneho 
zástupcu/ oprávnenej osoby člena skupiny a otlačok pečiatky                                                                     

*) Použije sa v prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov 
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EKVIVALENTNÉ  RIEŠENIE 
ZOZNAM  PONÚKANÝCH  EKVIVALENTNÝCH  POLOŽIEK *) 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Názov predmetu zákazky: 
„Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova 

a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej 
ceste“ 

  
Obchodné meno uchádzača:                       
  

Adresa sídla/miesto podnikania uchádzača:  
  

IČO uchádzača:                                            
 

Objekt, 
časť 

Por. 
číslo 

Kód cenníka 
Kód 

položky 

Pôvodné označenia 
popis položky, 

stavebného dielu, 
remesla uvedený vo 

Výkaz Výmer 

Nové označenie, 
(navrhovaný 

ekvivalent) položky, 
stavebného dielu, 
remesla v ponuke 

Popis parametrov 
navrhovaného 
ekvivalentu 

(+ - ) 

              

              

              

              

              

              

              

*)Požiadavka verejného obstarávateľa: 

*Prílohu  vyplnia uchádzači ak to bude použiteľné.  

 

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

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

 Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/  
  oprávnenej osoby za uchádzača a otlačok pečiatky        
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH 
 

Uchádzač:  . . . . . ,  konateľ obchodnej spoločnosti  pod názvom:  
Sídlo inštitúcie: . . . . . . . . . , IČO: . . . . ,  týmto vyhlasujem, že v zákazke: 
Predmet zákazky :  „Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej 
pamiatky na Gotickej ceste“  - práca, výzva zverejnená: (na webovej adrese vyhlasovateľa súťaže), ( 
vestník VO č.:)  

a)  nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia 
možnosť zmeny, za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, podľa § 41 
ods.1 ZVO . 

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:  
1. navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok,

 

2. podiel subdodávateľa na predmete zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (uvádzam 
v % a zároveň v prepočte na Eur bez DPH pre príslušnú časť), 

c) Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať̌ podmienky 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Tabuľkový prehľad o subdodávkach a subdodávateľoch: 

Časť prác na diele 
(predmet subdodávky) 

Subdodávateľ - Obchodné meno, IČO, 
sídlo, kontaktná osoba 

Podiel subdodávky  
na celkových nákladoch diela 

vyjadrený  v  % 

 

 

 

 
do . . .  %  

z ponukovej ceny 

 
 
 

 do . . . . % 

z ponukovej ceny 

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:  

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je 
povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať 
oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel 
zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné 
vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, čo si v prípade pochybností môže overiť verejný obstarávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov 
podľa § 32, príp. § 152 zákona o verenom obstarávaní. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa 
subdodávateľov alebo ich zmeny má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom 
a úspešným uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie 
ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.  

V ........................... , dňa............................      
                                                                                                                                                     
.................................................................. 
 Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/  
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PREDLOŽENIE PONUKY UCHÁDZAČA 

(FORMULÁRIZOVANÉ ZNENIE ČASTI  PONUKY) 
 

Predmet zákazky:             „Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie 
významnej pamiatky na Gotickej ceste“ 

  

Verejný obstarávateľ:        Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku Koceľovce  

Sídlo:                                     Koceľovce 31, 04935 Koceľovce 

IČO://DIČ:                                      31970095// 2020942099 
  

Uchádzač:         

Sídlo:                                      

IČO://DIČ:                                      . . . . . . . . . //  

 

31Časť ponuky:   

 

Potvrdenia preukazujúce splnenie podmienok účasti  
podľa §32 ZVO 

 
 

§ 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. (ZVO) *Označiť 
písm. e)  výpis z OR – Oddiel Sro Vložka číslo: 16231/V, doklad o oprávnení 
uskutočňovať  práce, alebo č. osvedčenia v Komore reštaurátorov 

Áno - Nie 

Kópia výpisu zo Zoznamu hospodárskych subjektov 
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html 

Áno - Nie 

Kópia výpisu z Registra partnerov VS Áno - Nie 

  

 
 

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

 Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/  
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PREDLOŽENIE PONUKY UCHÁDZAČA 

(FORMULÁRIZOVANÉ ZNENIE ČASTI  PONUKY) 
 
 
Predmet zákazky:             „Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie 

významnej pamiatky na Gotickej ceste“ 
  

Verejný obstarávateľ:        Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku Koceľovce  

Sídlo:                                     Koceľovce 31, 04935 Koceľovce 

IČO://DIČ:                                      31970095// 2020942099 
  

Uchádzač:         

Sídlo:                                      

IČO://DIČ:                                      . . . . . . . . . //  

 
 

Časť ponuky:    
 

Potvrdenia preukazujúce splnenie podmienok účasti  
podľa §34 ZVO 

 
§ 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. (ZVO) 
1. Zoznamom stavebných prác obdobného charakteru  v hodnote bez DPH spolu minimálne: 

400 000,00 EUR bez DPH 
 § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. (ZVO) 
2. Osvedčenie o spôsobilosti: osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky stavbyvedúceho pre príslušný 

odbor a prísľub disponibility 
3. M1 – Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch 

historickej architektúry 
4. S6 – Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, 

muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry. 
5. S8 – Reštaurovanie  kamenných  architektonických článkov. 

-  

V ......................... dňa..............................      
                                                                        
                                                                              .................................................................. 

 Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/  
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Príloha č. 2.2 – Vyhlásenie uchádzača 

Predmet zákazky:             „Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie 
významnej pamiatky na Gotickej ceste“ 

  

Verejný obstarávateľ:        Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku Koceľovce  

Sídlo:                                    Koceľovce 31, 04935 Koceľovce 

IČO://DIČ:                                      31970095// 2020942099 
  

Uchádzač:   (Názov)      

Sídlo:                                      

IČO://DIČ:                                      . . . . . . . . . //  

Osoba oprávnená konať za 
uchádzača: 

 

Kontaktné údaje uchádzača: 
Tel.://Mobil: T: M: +42 
e-mail: e-mail:     

V Y H L Á S E N I E 
1.  Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným 

názvom zadania: „Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej 
pamiatky na Gotickej ceste“ zadávanou Cirkevný zborom  Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku Koceľovce 

2.  Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet 
zákazky sú pravdivé a úplné. 

3.  Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky 
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

4.  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

5.  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile 
verejného obstarávateľa v súlade s § 64 zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených ako: 
„Dôverné“. 

6. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
7. Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti  subdodávateľom.  
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom stavebného diela 

v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a 
iné podmienky realizácie stavebného diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými 
potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby 
uzavrel  zmluvu o dielo na realizáciu vyššie uvedeného predmetu zákazky a tak splnil svoje 
záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných požiadaviek na jej 
plnenie. 

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

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

 Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/  
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Príloha č. 5 – Návrh na plnenie kritérií – ( Formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke) 

           
N á v r h   n a   p l n e n i e   k r i t é r i í 

(údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“)) 

Verejný obstarávateľ: 
 
Názov predmetu zákazky: 

Postup zadávania zákazky: 
 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku Koceľovce, Koceľovce 31, 049 35 Koceľovce 

„Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova 
a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste“ 

Postupom podľa §  113 ,114 ZVO (zákon č.: 343/2015 Z,z,) 
 

Názov firmy / organizácie: 
 
    

Adresa/sídlo organizácie:   
IČO // IČ DPH:  IČO:  IČ DPH:  

Podnikateľská činnosť zapísaná v (OR-ŽR):  

Vypracoval (meno, priezvisko):   
  

Tel.: // Mobil. tel.: Tel.: Mobil: +42 

 e-mail:  Dátum:  
 

Kritérium č. 1: Najnižšia celková cena za dodávku predmetu zákazky  – hodnota kritéria 100 
% 

P.č. Stavebný objekt  Cena bez DPH  Cena s DPH 

1. Vykonanie stavebného diela podľa popisu technického 
riešenia - ocenenie výkazu výmer  – celkom:   

2. Cena spolu v Eur:   33.674,00 

Poznámka: Úspešnou ponukou je najnižšia cena v eur s DPH 
 

Informačná údaj: Lehota uskutočnenia stavebných prác – hodnota kritéria 0 % 

P.č. 
Stavebné dielo bez rozlíšenia stavebných 

objektov Počet kalendárnych dní 

1. Lehota uskutočnenia stavebných prác -  čas potrebný na 
zhotovenie diela od prevzatia miesta výkonu stav. prác: 15.  (kalendárnych dní) 

Poznámka: Informačný, nie kriteriálny údaj pre investora - lehota výstavby  

Čestné prehlásenie uchádzača:  
Ja dolu podpísaný čestne prehlasujem, že cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe 
vlastných prepočtov, beriem do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, 
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.  

Príloha: - ocenený výkaz výmer  (na požiadanie aj v digitálnej podobe v programe Excel *xls) 
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:    

 
          

..........................................................................  
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača 

oprávneného konať v záväzkových vzťahoch) 
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Príloha č. 6 Výkaz výmer – Návrh uchádzača - ocenenie zadania súťaže (časti výkazu výmer): 

VÝKAZ VYMER - ROZPOČET 

Stavba: 
„Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova 

a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste“ 
 

Objekt: 
 

    
Časť: 

 
    

Objednávateľ: 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku Koceľovce,  
Koceľovce 31, 04935 Koceľovce 

  

Zhotoviteľ: 
 

 Stavbyvedúci  
Dátum:   

 
 

 
Oddiel A. Návrh uchádzača ocenenie položiek predkladaného výkazu výmer do súťaže 

P.č. Popis položiek výkazu výmer  
(časti predmetu zákazky) M.J. Počet 

jednot. 
Jednotková 
cena (časti) 

Cena celkom  
s DPH 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 Ocenenie položiek výkazu výmer spolu: m2   33.674,00 
      

 Cena celkom s DPH: ( v Eur):  

Oddiel B. Návrh uchádzača na doplnenie položiek výkaz výmer nad rámec zverejneného výkazu výmer 

      

      

      

      

 Celkom bez DPH:   
 Cena celkom s DPH:   
 
 
 

Príloha: - ocenený výkaz výmer – súpis položiek a rozpis cien  v papierovej podobe, na požiadanie aj 
v digitálnej podobe v programe Excel *xls 

 

Verejný obstarávateľ nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania uvedeného vo výkaze výmer, 
(uchádzač oceňuje oddiel A) ale umožňuje uchádzačovi podať návrh na rozšírenie zadania (položiek výkaz 
výmer oddiel B) pokiaľ by to z projektu a podstaty veci vyplývalo podľa návrhu uchádzača (práce naviac). 
 

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača: 
         

..........................................................................  
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača 

oprávneného konať v záväzkových vzťahoch) 
 
 

„Predkladá sa ako samostatná príloha“ 
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Príloha č. 8 – Návrh uchádzača  
 

Obchodné podmienky – Návrh zmluvy 
 

Z M L U V A  O   D I E L O  č. 01/2018 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník 

 
Preambula: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na stavebné práce s skráteným názvom projektu: 
„Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste“, ako výsledok 
verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov za nasledovných podmienok. 

 
ČLÁNOK I.  - ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ: 

Identifikácia zmluvnej strany: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku Koceľovce 

Sídlo:  Koceľovce 31, 049 35 Koceľovce 
Zastúpený: Mgr. Jana Ilčisková 
IČO: // DIČ: 31970095// 2020942099 
IBAN: SK69 0900 0000 0000 9962 1156 
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Ilčisková 
Telefón: 0918 828 348 
e-mail: gotickacesta@gmail.com 
www-portál: www.gotickacesta.sk 

1.2   Zhotoviteľ:  

Identifikácia zmluvnej strany:  

Sídlo:  
Zastúpený:  
IČO: // DIČ:  
IBAN:  
Kontaktná osoba:  
Telefón:  
e-mail:  
www-portál:  
Registrácia subjektu:  

   
Prílohy k Návrhu Zmluvy o dielo:  
1. Ocenený výkaz výmer podpísaný oprávnenou osobou 

2. Kópia kompletnej ponuky v elektronickej podobe (rozpočet uchádzača v *xls) 

3. Dokument z evidencie registra partnerov verejného sektora vrátane subdodávateľa, ak je to relevantné 
(zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)   

4. Zoznam všetkých známych subdodávateľov, ak je to relevantné 

 

 


