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V   Ý   Z   V  A  
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   

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

uskutočnenie prác s názvom  

„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Bystré 347“ 
 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Bystré 
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré  
Zastúpený: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré 
IČO: 00332275 
DIČ: 2020640886 
Telefón: +421 574452144 
Fax: +421 574452144 
E – mail:  ocu.bystre@slovanet.sk 
www. bystre.ocu.sk 

 (ďalej  „verejný obstarávateľ“) 
 

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
 
Organizácia poverená verejným obstarávateľom  
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905127229 

Telefón: +421 574431022 

E-mail: halgas@stonline.sk   
 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: 0905 127 229 
 
2.  Typ  zmluvy:  

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. 
Bystré, p. č. 873, 874. 
 
3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl 
45410000-4 Omietkarské práce 
45421000-4 Stolárske práce 
45432000-4 Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien 
45442100-8 Maliarske a natieračské práce 
45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce 
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Názov zákazky: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Bystré 347 
 
Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je realizácia nevyhnutných stavebno–technických úprav súvisiacich s vytvorením 
priestorov pre realizáciu IKT – učebne, knižnice a polytechnickej učebne v rámci existujúcich 
priestorov základnej školy. 
Budova ZŠ sa nachádza v obci Bystré. Pavilón A sa nachádza na parcele č. 873 k.ú. Bystré, dielne 
nachádzajú na parcele č. 874 k.ú. Bystré. Budovy ZŠ boli vybudované v 60-tych rokoch 20. storočia a 
dobudované a tiež opravované v roku 2010. Budovy sú bez podpivničenia, pavilón A je dvojpodlažný, 
dielne sú jednopodlažné – prízemné. Prístup je jestvujúci z obecnej verejnej komunikácie. Budova je 
napojená na verejný rozvod el. energie, vodovod, kanalizáciu a na verejný plynovod..  
Realizovaním stavebnotechnických úprav uvedených v tomto projekte sa nebude zásadne meniť 
dispozícia jednotlivých objektov. 
Existujúca budova je realizovaná v tradičnej murovanej technológii z dierovaných tehál, hrúbka 
nosného muriva 375 a 250 mm. Obvodové murivo je zateplené jestvujúcim kontaktným zatepľovacím 
systémom s minerálnou vatou hr. 60 mm. Zakladanie je na betónových základových pásoch. Stropy sú 
železobetónové. Priečky sú tehlové. Okná sú plastové – už po výmene. Jestvujúca strecha je sedlová z 
drevených väzníkov s krytinou z lakoplastovaného tvarovaného plechu. Budovy sú vykurované 
ústredným teplovodným vykurovaním s vykurovacími telesami z liatinových radiátorov umiestnenými 
pod oknami. V budovách je rozvod teplej a studenej vody. Budovy sú vybavené elektrickou 
inštaláciou svetelnou, zásuvkovou a motorickou. Proti účinkom bleskov sú budovy chránené 
jestvujúcimi bleskozvodmi. 
Popis búracích prác:  
a/ Pavilón A – IKT učebňa  
- Vybúranie jestvujúcej konštrukcie podlahy v hrúbke asi 80 mm.  
- Zvesenie jestvujúcich plných drevených dverí 900/1970, oceľovú zárubňu ponechať.  
- Otlčenie nesúdržných vnútorných omietok stien a stropov asi 40%.  
- Odstránenie starých náterov oceľovej zárubne a liatinových radiátorov.  
- Demontáž svietidiel na strope.  
- Odstránenie starých malieb stien a stropov na 100%.  
b/ Dielne - miestnosť č. 1.06 – prípravňa, m.č. 1.07 – dielňa pre opracovanie kovu pre žiakov, m.č. 
1.08 – dielňa pre opracovanie dreva pre žiakov.  
- Vybúranie jestvujúceho dreveného obkladu stien v m.č. 1.07 a m.č. 1.08.  
- Vybúranie jestvujúcej tehlovej priečky medzi m.č. 1.06 a m.č. 1.07.  
- Vybúranie jestvujúcej konštrukcie podlahy v hrúbke asi 300 mm v m.č. 1.06, m.č. 1.07 a m.č. 1.08.  
- Zvesenie jestvujúcich plných drevených dverí 2 ks 900/1970 z chodby do m.č. 1.06 a do m.č. 1.08, 
oceľovú zárubňu ponechať.  
- Zvesenie jestvujúcich plných drevených dverí 1 ks 900/1970 z m.č. 1.06 do m.č. 1.07 a vybúrať aj 
oceľovú zárubňu . 
- Zvesenie jestvujúcich plných dvojkrídlových drevených dverí 1 ks 1450/1970 z m.č. 1.07 do m.č. 
1.08 a vybúrať aj oceľovú zárubňu . 
- Osekanie jestvujúceho keramického obkladu pri umývadle v m.č. 1.06. 
- Osekanie jestvujúceho keramického obkladu pri umývadlách v m.č. 1.07 a 1.08, demontovať tiež 
umývadlá a batérie. 
- Otlčenie nesúdržných vnútorných omietok stien a stropov asi 50%. 
- Odstránenie starých malieb stien a stropov na 100%. 
- Odstránenie starých náterov 2 ks oceľových zárubní 900/1970 a liatinových radiátorov. 
- Demontáž svietidiel na strope. 
Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Suť z búracích prác uložiť na riadenú 
skládku. 
Pred začatím búracích prác vo vyznačených miestnostiach odpojiť tieto miestnosti od rozvodov 
elektrickej energie a od rozvodu vody. Jestvujúce okná chrániť pred poškodením zakrytím. 
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Nosný konštrukčný systém budovy sa nemení. Nebude žiadny zásah do nosných konštrukcii budovy. 
Nové domurovky výplňového muriva ja zrealizujú z tehlových blokov 
a/ Pavilón A – IKT učebňa  
V miestnosti IKT učebne sa zrealizuje nová podlahová konštrukcia s nášľapnou vrstvou z drevených 
dubových vlysov. Nášľapnú vrstvu podlahy pri stene ukončiť drevenou dubovou lištou vo farbe 
podlahy. Podľa rozmiestnenia učebných stolov v podlahe bude tiež rozvod elektroinštalácie 
silnoprúdovej a slaboprúdovej s podlahovými krabicami.  
Vstupné dverne krídlo do učebne vymeniť za drevené plné bielej farby (vrátane nového dubového 
prahu), zavesiť na jestvujúcu oceľovú zárubňu. Kovanie dverí: kľučka – kľučka a štíty z hliníkových 
zliatin, zámok vložkový.  
Po realizácii rozvodov vyspraviť drážky vápennocementovou maltou. V mieste otlčenia starých 
omietok realizovať jadrovú vápennocementovú omietku a štukovú omietku, na ostatnej ploche stien a 
stropov realizovať jednovrstvú štukovú omietku. Steny aj stropy budú tak opatrené novými omietkami 
na 100%. Pred nanesením omietok podklad zdrsniť zasekaním alebo škrabaním a napustiť 
penetračným náterom vhodným k danému druhu omietky.  
Sokel v učebni do výšky 1,3 m opatriť jemnozrnnou marmolitovou kamennou stierkou vo farbe svetlo-
hnedo-sivej. 
Oceľovú zárubňu opatriť po odstránení starého náteru dvojnásobným syntetickým náterom s 
emailovaním ( 2 – krát základný náter + 2 – krát vrchný náter).  
Liatinové radiátory opatriť novým syntetickým dvojnásobným náterom bielej farby, náterová hmota 
musí byť určená na vykurovacie telesá.  
Na nových omietkach sa prevedie dvojnásobná penetrácia penetračným náterom a následne 
dvojnásobná maľba maľbou z maliarskych zmesí. 
b/ Dielne - miestnosť č. 1.07 – polytechnická učebňa a m.č. 1.08 – kniţnica  
V miestnostiach sa zrealizuje nová podlahová konštrukcia vrátane novej hydroizolácie s nášľapnou 
vrstvou z drevených dubových vlysov. Nášľapnú vrstvu podlahy pri stene ukončiť drevenou dubovou 
lištou vo farbe podlahy.  
Vstupné dverne krídla do m.č. 1.07- polytechnická učebňa a do m.č. 1.08 - knižnica vymeniť za 
drevené plné bielej farby (vrátene nového dubového prahu), zavesiť na jestvujúcu oceľovú zárubňu. 
Kovanie dverí: kľučka – kľučka a štíty z hliníkových zliatin, zámok vložkový. 
Pri dverách v m.č. 1.07 – polytechnická učebňa pri umývadle zrealizovať hrubú cementovú omietku a 
na ňu keramický obklad steny. Po realizácii rozvodov vyspraviť drážky vápennocementovou maltou. 
V mieste otlčenia starých omietok realizovať jadrovú vápennocementovú omietku a štukovú omietku, 
na ostatnej ploche stien a stropov realizovať jednovrstvú štukovú omietku. Steny aj stropy budú tak 
opatrené novými omietkami na 100%. Pred nanesením omietok podklad zdrsniť zasekaním alebo 
škrabaním a napustiť penetračným náterom vhodným k danému druhu omietky. 
Sokel v m.č. 1.08- knižnica učebni do výšky 1,4 m opatriť jemnozrnnou marmolitovou kamennou 
stierkou vo farbe svetlo-hnedo-sivej. Sokel v m.č. 1.07 – polytechnická učebňa obložiť dreveným 
obkladom (tatranský profil, drevo smrek) hr. 15 mm do výšky 1,5 m nad podlahou. Drevený obklad 
opatriť matným syntetickým lazurovacím náterom vo farbe svetlý dub. 
Oceľové zárubne opatriť po odstránení starého náteru dvojnásobným syntetickým náterom s 
emailovaním ( 2 – krát základný náter + 2 – krát vrchný náter). 
Liatinové radiátory opatriť novým syntetickým dvojnásobným náterom bielej farby, náterová hmota 
musí byť určená na vykurovacie telesá. 
Na nových omietkach sa prevedie dvojnásobná penetrácia penetračným náterom a následne 
dvojnásobná maľba maľbou z maliarskych zmesí. 
POPIS NOVÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA BUDOVY  
Elektroinštalácia.  
V miestnosti IKT – učebňa bude zrealizovaná nová silnoprúdová zásuvková inštalácia a tiež nová 
štruktúrovaná kabeláž v podomietkovom prevedení.  
V miestnosti č. 1.07 – polytechnická učebňa bude zrealizovaná nová silnoprúdová zásuvková a 
motorická inštalácia v podomietkovom prevedení a nutné doplnenie rozvodov svetelnej inštalácie.  
V miestnosti č. 1.08 - knižnica bude zrealizovaná nová silnoprúdová zásuvková a tiež nová 
štruktúrovaná kabeláž v podomietkovom prevedení.  
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Na strop namontovať opäť pôvodné svietidlá, v m.č. 1.07 – polytechnická učebňa doplniť svietidlá v 
priestore bývalej prípravne.  
Montážne práce elektroinštalácie nie sú rozpočtované v tomto projekte.  
Zdravotnotechnická inštalácia  
V m.č. 1.07 – polytechnická učebňa bude osadené nové umývadlo pre žiakov s prívodom studenej 
vody.  
Montážne práce zdravotnotechnickej inštalácie nie sú rozpočtované v tomto projekte. 
 
Druh a množstvo prác sú presné popísané v projektovej dokumentácií (príloha č. 3 tejto Výzvy) a  vo 
výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy). 
 
Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent 
musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre. 
 
Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej 
ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent 
s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 33 310,32 € bez DPH 
 
4.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí 

predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

5.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

6.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 60 dní odo dňa začatia. 

7.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 24.10.2018 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 
Bystré) a osobne na tej istej adrese alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. 
tejto výzvy (ocu.bystre@slovanet.sk).  V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného 
doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
• adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
• označenie heslom: 

 
 „ZŠ  -   NEOTVÁRAŤ“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) Otváranie ponúk: dňa 24.10.2018, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka Obecného úradu Bystré, 

2. NP, Šarišská 98/20, Bystré. Otváranie ponúk je verejné. 

e) prílohou č. 1  tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť 

svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov). 

f) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
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• Identifika čné 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 – odporúčanie predloženia. 

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny 
podľa bodu 11 tejto výzvy)) 

• Fotokópia aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce  

• Návrh zmluvy 

8.  Podmienky účasti: 

• Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho 

dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce  

9.  Podmienky financovania: Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa 
bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov Integrovaného 
regionálneho operačného progranu, kód Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13. Verejný 
obstarávateľ  uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu  
fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy. Úspešný uchádzač uplatňuje nárok na úhradu prác a 
dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 30 % z 
celkovej ceny diela, t. j. min. 30 % hodnoty diela musí byť prestavané. Faktúra bude splatná do 60 
dní odo dňa jej doručenia. 

 
Názov žiadosti o NFP: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: IROP-PO2-SC222-2016-13. 
Integrovaný regionálny operačný program.  
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 
 
10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena s DPH.  

11.  Spôsob stanovenia ceny:  

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, 
kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy. 

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
D.2. sadzba DPH a výška DPH,  
D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom 
(ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková 
cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska 
uskutočňovania stavebnej práce.  
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G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným 
údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie 
ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov 
tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.  

H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1  tejto Výzvy 

a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú 

požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom 

počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v 

prílohe č. 1  tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických 

chýb. 

I. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je  uvedený  v prílohe č. 1  tejto Výzvy 
v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu 
množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto 
ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená. 

J.  Návrh ceny musí byť v členení: 

- Cena bez DPH 
- Základ DPH 
- Sadzba DPH 
- DPH 
- Celková cena vrátane DPH. 

K. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky 
uchádzača.  

L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť: 
· zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
· nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany 

poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné, 
M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na 
to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie. 

N. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou 
ako napr.  aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo 
výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, 
kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod. 

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek ( výkazu výmer ) predloží uchádzač 
písomnou formou . 
Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.  
 

12.  Dôvody na zrušenie súťaže:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky, 
- ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom NFP 

nebude s kladným výsledkom 
 

13.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.  
Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 31.12.2018. 
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B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného 
predmetu zákazky (ďalej len ZoD).  

C. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť 
oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve 
o dielo v článku I.  Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v 
tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez 
udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou 
poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie. 

D. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 
osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. 

E. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil. 
aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópií. 

F. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác 
mal ku dňu podpisu zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas 
celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny. 

G. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, 
aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie 
ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto 
prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta 
realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky 
u zodpovednej osoby na adrese: 

 
 Obec Bystré 
 Obecný úrad, 09434 Bystré 98 
 PhDr. Ľubomír Hreha  
 Mobil: +421 917900517 

                                 Telefón: +421 574452144 
 Fax: +421  574452145 
 E – mail:  ocu.bystre@slovanet.sk 

 

 

Bystré, dňa 15.10.2018 

 

  .........................………………………..................

                         Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 

 

Prílohy: č. 1A Výkaz výmer vo formáte .pdf:  - http://www.obecbystre.sk/files/2018-10-15-

082051-2._priloha_c._1a__vykaz_vymer.pdf 

č. 1B Výkaz výmer vo formáte .xls- http://www.obecbystre.sk/-verejne-obstaravanie 

  č. 2A Návrh ZoD vo formáte .pdf - http://www.obecbystre.sk/files/2018-10-15-

082212-4.__priloha_c._2a___navrh_min._zml._podmienok.pdf   
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č. 2A Návrh ZoD vo formáte .doc - http://www.obecbystre.sk/-verejne-obstaravanie 

  č.3 Projektová dokumentácia - http://www.obecbystre.sk/files/2018-10-15-082323-

6._priloha_c._3_projektova_dokumentacia.pdf 


