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Časť I. 
Všeobecné informácie 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

Názov organizácie a kontaktné miesta: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava,  

Sídlo organizácie: Hlavná 259, 029 43 Zubrohlava 

IČO: 31912214 

Krajina: Slovenská republika 

Právna forma: Cirkevná organizácia 

Zastúpený ThLic. Pavol Jurčišin 

Kontaktné miesto (miesta): Hlavná 259, 029 43 Zubrohlava 

2 PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Názov zákazky je REŠTAUROVANIE MALIEB, ORGANU A KRÍŽA – ZUBROHLAVA.   

2.2 Predmetom zákazky je reštaurovanie malieb, organu a kamenného kríža v Zubrohlave. Zá-
kazka je rozdelená na 3 časti  z dôvodu umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.   

Kód podľa CPV: 

2.3         Názov časti 1 predmetu zákazky: Reštaurovanie malieb  

Podrobné vymedzenie časti 1 predmetu zákazky 
Predmetom zákazky  v časti 1 je  reštaurovanie malieb podla požiadaviek 
uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.  

2.4 Názov časti 2 predmetu zákazky: Reštaurovanie organu  

Podrobné vymedzenie časti 2 predmetu zákazky 
Predmetom zákazky  v časti 2 je  reštaurovanie organu podla požiadaviek 
uvedených v bode  37 Súťažných podkladov.  

2.5 Názov časti 3 predmetu zákazky: Reštaurovanie kamenného kríža 

Podrobné vymedzenie časti 3 predmetu zákazky 
Predmetom zákazky  v časti 2 je  reštaurovanie kamenného kríža podla požia-
daviek uvedených v bode  38 Súťažných podkladov 

3 KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

3.1 Uchádzač môže predložiť  ponuku na  kompletné zabezpečenie  časti 1  alebo časti 2 alebo časti 3 
predmetu zákazky. Uchádzač môže  predložiť ponuku na časť 1 alebo na časť 2 alebo na časť 3 
predmetu zákazky samostatne, alebo na všetky časti predmetu zákazky  v jednej ponuke. 

4 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

4.1 Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Európskej únie  INTERREEG V-A Poľsko – Sloven-
sko 2014-2020.  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 

5 PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

5.1 Predpokladaná hodnota zákazky celkom je: 190 417,00  EUR  bez DPH celkom, z toho 

Hlavný predmet  Hlavný slovník:    50860000-1  

Kód podľa CPV:  Hlavný slovník:  45454100-5 Reštaurovanie 

Kód podľa CPV: Hlavný predmet  Hlavný slovník:   50860000-1 - Opravy a údržba hudobných nástrojov 

Kód podľa CPV: Hlavný predmet  Hlavný slovník:  45454100-5 Reštaurovanie 
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   75 827,00  EUR bez DPH pre časť 1. 

   96 000,00  EUR bez DPH pre časť 2,  

   18 590,00  EUR bez DPH pre časť 3.  

6 ZMLUVA A ZMLUVNÉ PODMIENKY 

6.1 S úspešným uchádzačom (pre každú časť)  bude uzavretá  zmluva o dielo (ďalej len zmluva).  
Návrhy  zmlúv  sú  v prílohách  č. 2A, 2B a 2C  týchto súťažných podkladov – Návrh zmluv-
ných podmienok.  Úspešný uchádzač na základe výzvy predloží návrh zmluvy s prílohami 
v štyroch rovnopisoch. 

6.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná aj podľa § 18 zákona o ve-
rejnom obstarávaní. 

7 MIESTO A TERMÍN DODÁVKY PREDMETU ZÁKAZKY  

Miesto dodania predmetu zákazky:     Zubrohlava 

7.1 Trvanie zmluvy :  12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

8 PREDLOŽENIE PONUKY 

8.1 Ponuku môže predložiť záujemca /uchádzač len elektronicky prostredníctvom systému EVO. 

8.2 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky pod-
mienky verejného obstarávateľa  týkajúce sa súťaže, uvedené v oznámení o vyhlásení verej-
ného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 

9 VARIANTNÉ RIEŠENIE 

9.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vy-
hodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

10 LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 

10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej 
v bode 24.2. až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom 
do: 30.06.2021. 

11 ÚHRADA ZA SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

11.1 Úhrada za súťažné podklady sa nepožaduje. 

12 NÁKLADY NA PONUKU 

12.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

12.2 Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 24.2. tvoria súčasť doku-
mentácie z použitého postupu verejného obstarávania. 

 
Časť II.  

Komunikácia a vysvetľovanie 

13 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A 

UCHÁDZAČOM 
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13.1 Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len 
„dorozumievanie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutoč-
ňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v po-
nuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, 
resp. v súlade s §20 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  ZOVO). 

13.2 Dorozumievanie a doručovanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní  elektronickou formou prostredníctvom sys-
tému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu a listinnou formou. 

13.3 Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO budú žia-
dosti o zaslanie súťažných podkladov, predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkla-
dov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie 
predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, ako aj komunikácia pri revíznych 
postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi a akákoľvek 
ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s vý-
nimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní. Pokiaľ sa v súťaž-
ných podkladoch vyskytujú vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponu-
ky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, ako aj ko-
munikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo 
uchádzačmi alebo akúkoľvek inú komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami 
alebo uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikač-
ného rozhrania systému EVO. Táto komunikácia sa týka aj prípadov, kedy sa ponuka javí ako 
mimoriadne nízka. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému EVO požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač 
musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO písomné odôvodne-
nie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného ob-
starávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
EVO oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námiet-
ka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO 
zaslané oznámenie o vyhodnotení ponúk. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či 
záujemcu alebo uchádzača s treťou osobou v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude 
prebiehať spôsobom, ktorý stanovil zákon o verejnom obstarávaní a bude realizovaná mimo 
komunikačné rozhranie systému EVO.  

13.4 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obsta-
rávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného 
rozhrania systému EVO. To neplatí pre podania a dokumenty súvisiace s uplatnením námie-
tok podľa § 170 zákona.  

13.5 Momentom doručenia zásielky pre určenie plynutia zákonných lehôt v prípade elektronickej 
komunikácie tejto verejnej súťaže, v súlade s funkcionalitou systému EVO, sa rozumie odo-
slanie zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstará-
vateľ alebo záujemca, resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry dispozície 
adresáta. 

13.6 V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prá-
cou v systéme EVO na e-mailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk. 

13.7 Listinnou formou prostredníctvom pošty, osobne, alebo ich kombináciou.  

 - doručenie originálov zmlúv od úspešného uchádzača. 

14 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

 
14.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným ob-

starávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami sa bude uskutočňovať elektronickými pro-
striedkami prostredníctvom systému EVO. 

mailto:helpdesk_evo@uvo.gov.sk
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14.2 V prípade nejasností a potreby objasnenia podmienok účasti záujemcov alebo uchádzačov 
alebo údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných pod-
kladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii môže záujemca požiadať o ich vysvetlenie len 
prostredníctvom portálu EVO. Pokyny sú uvedené v príručkách na 
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html 

14.3 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných 
podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všet-
kým záujemcom najneskôr tri pracovné dní pred uplynutím lehoty na prekladanie ponúk.. 
Akékoľvek doplnenie a spresnenie sa stáva súčasťou súťažných podkladov. 

14.4 Lehota na vysvetľovanie nie je do konca lehoty na predkladanie ponúk obmedzená, avšak ak 
si hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač vysvetlenie informácií potrebných na vy-
pracovanie ponuky, alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nevyžiadal dostatočne 
vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ 
nie je povinný podľa § 21 ods. 5 ZOVO predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk 

14.5 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, v zmysle § 21 ods. 4 
ZOVO, ak 

- vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia pod-
mienok účasti nie je poskytnuté v lehotách aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vo-
pred alebo 

- v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu. 

15 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

15.1 Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta dodávky pre každého záujemcu 
samostatne. O obhliadku si môže záujemca požiadať prostredníctvom všeobecnej žiadosti 
v IS EVO zaslanej najneskôr v lehote 7 dní pred lehotou na predkladanie ponúk. 

 
Časť III. 

Príprava ponuky 

16 JAZYK PONUKY 

16.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
štátnom jazyku, v súlade s § 21 ods. 6 ZOVO.  

16.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úrad-
ným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vy-
hotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka. 

17 OBSAH PONUKY  

17.1 Obsah ponuky 

Ponuka sa predkladá elektronicky prostredníctvom jednoobálkového systému predkladania po-
núk.  

- Ponuka bude obsahovať nasledovné doklady: 

- sprievodný list vygenerovaný systémom EVO automaticky - obsahuje zoznam všetkých predlože-
ných dokumentov prostredníctvom systému EVO  

- identifikačné údaje uchádzača (vzor - Príloha  5C) 

- doklady a dokumenty tvoriace obsah podmienok účasti podľa Výzvy na predkladanie ponúk  zve-
rejnenej vo vestníku verejného obstarávania č.203/2020 pod značkou 33356-WYS  na predmet 
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zákazky, musia byť predložené ako naskenované originály alebo úradne overené kópie týchto 
dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je stanovené inak. Na každom dokumente, u ktorého je 
to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia, alebo overenia za účelom splnenia pod-
mienky. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným eu-
rópskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZOVO, alebo čestným vyhlásením  podpísaným dotknu-
tým subjektom; 

- vyhlásenie uchádzača/štatutárneho orgánu súhlase so znením obchodných podmienok a všet-
kých ďalších podmienok obsiahnutých v súťažných podkladoch, vzťahujúcich sa na obstaranie 
predmetnej zákazky (vzor - Príloha  5A) 

- súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je to potrebné (vzor - Príloha 5B) 

- čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky (vzor - Príloha  5E) 

- zoznam dôverných informácií vypracovaný uchádzačom s identifikáciou čísla strany, čísla odse-
ku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie, ak ich ponuka obsahuje a uchádzač ho vy-
pracoval. 

- údaje podľa stanovených kritérií na hodnotenie ponúk podľa bodu 42 až 44  súťažných podkla-
dov  na samostatnom liste, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádza-
ča.  

- podpísaný návrh zmluvy v jednom výtlačku s predpísanými prílohami. Návrh zmluvných podmie-
nok uvádzaných v bode 39 až 41 súťažných podkladov k vypracovaniu ponuky uchádzača nie je 
možné meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali súťažným podkladom. Predloženie návr-
hu zmluvy sa považuje za vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným 
obstarávateľom.  

18 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI  UCHÁDZAČOV 

18.1 Podmienky účasti uchádzačov sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo 
vestníku verejného obstarávania č.203/2020 pod značkou 33356-WYS . 

18.2 Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) 
ZOVO zohľadňovať aj referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií 
podľa § 12 ZOVO za predpokladu, že takéto referencie existujú.  

19 ZÁBEZPEKA  

19.1 Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zábezpeku. 

20 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

20.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o ce-
nách v znení neskorších predpisov. 

20.2 Zmluvná cena navrhovaná uchádzačom  bude vyjadrená v mene  EUR s DPH. 

21 VYHOTOVENIE PONUKY 

21.1 Ponuku môže predložiť záujemca alebo uchádzač len elektronicky prostredníctvom systému 
EVO. 

21.2 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky pod-
mienky verejného obstarávateľa, týkajúce sa súťaže, uvedené vo výzve na predkladanie po-
núk a v týchto súťažných podkladoch. 

21.3 Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú súťažné podklady a budú dodržiavať 
všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto sú-
ťažných podkladoch. 

21.4  Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.. 
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21.5 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku požadované vo výzve na predkladanie 
ponúk, prostredníctvom ktorej bol postup zákazky vyhlásený a v týchto súťažných podkla-
doch, musia byť v ponuke predložené v elektronickej podobe ako naskenované originály ale-
bo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

21.6  Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpe-
čí trvalé zachytenie jej obsahu, v súlade s požiadavkami, uvedenými v týchto súťažných pod-
kladoch.  Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných pod-
kladoch verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako súbory pdf.  

21.7 Pre úspešné spracovanie a predloženie ponuky prostredníctvom systému EVO je nutné mať 
potrebné technické vybavenie. Ako súčasť technického vybavenia je potrebné mať k dispozí-
cii program Adobe Acrobat 6x Standard a vyššiu verziu alebo Adobe Acrobat ReaderDC 
(https://get.adobe.com/sk/reader/otherversions/), ktorý sa použije pri vyhotovení doku-
mentov a podpisovaní dokumentov vo formáte .pdf. Formát .pdf možno vytvoriť napr. z tex-
tového dokumentu (.doc, .rtf a pod.) príslušným SW (napr. PDF creator, Cute PDF, Adobe Ac-
robat a pod.). Na tento účel nie je možné použiť Acrobat Reader. Ak bude PDF súbor vytvo-
rený z papierovej verzie dokumentu skenovaním, mal by byť  prevedený na strojovo čitateľ-
ný tvar použitím softvéru na prevod textu z obrázkovej podoby do textovej (OCR softvér, 
napr. ABBYY FineReader a pod.). Dokumenty sa predkladajú v strojovo čitateľnom tvare z 
dôvodu umožnenia fulltextového vyhľadávania v súlade s § 18 písm. d) výnosu MF SR č. 
55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.  

 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

22 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 

 

22.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému ob-
starávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči 
obstarávateľovi spoločne. Všetci členovia skupiny dodávateľov vytvorenej na dodanie pred-
metu zákazky musia udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov konať 
v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. Zároveň v tomto 
doklade každý člen skupiny uvedenie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri vyhodnoco-
vaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania. 

22.2 V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 
2 ZOVO, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvo-
du riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 
Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, 
alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyš-
šie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zá-
konníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia skupiny, kto a akou časťou sa 
bude podieľať na plnení a skutočnosť, že všetci členovia skupiny ručia za záväzky skupiny 
spoločne a nerozdielne. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, 
predkladá doklady postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Ob-
čianskeho zákonníka. Z dokumentácie, preukazujúcej vytvorenie právnej formy skupinou do-
dávateľov, musí byť jasné a zrejmé ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti členov 
podľa predpisov v tejto krajine. 

22.3 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa 
bodu 22.1., nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a takáto ponuka bude 
vylúčená zo súťaže. 

22.4 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne 
sám za seba alebo ako jeden z členov skupiny dodávateľov. V prípade ak z ponuky uchádzača 
vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ 
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pri vyhodnocovaní ponuky bude postupovať v súlade s Výkladovým stanoviskom č. 5/2016 
Úradu pre verejné obstarávanie. 

22.5 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku, tzn. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene 
predloží ponuku vo verejnom obstarávaní, nemôže súčasne predložiť inú/ďalšiu ponuku ako 
člen skupiny dodávateľov. Obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je sú-
časne členom skupiny dodávateľov. 

22.6 V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný postu-
povať v súlade s ustanoveniami zmluvy, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov 
v nadväznosti na ustavenovenia § 41 ods. 4 ZOVO. 

23 OPRAVA CHÝB 

23.1 Ak budú identifikované nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 
uchádzač poskytol, verejný obstarávateľ písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to po-
trebné o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nesmie dôjsť k jej zmene. Za zmenu po-
nuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

23.2 Oprava chýb je možná iba v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky podľa § 53 ods. 1 ZOVO. 

24 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

24.1 Elektronická ponuka sa môže predložiť len v systéme EVO. 

24.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie 20.10.2020 o 12:00 hod. miestneho času. Ponuku je 
potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Po uvedenom čase nebude už uchádza-
čom umožnené predkladať alebo meniť svoje ponuky. 

25 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

25.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 24.2.  

 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

26 OTVÁRANIE PONÚK 

26.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 20.10.2020 o 16:00 hod.  

26.2 Otváranie/sprístupnenie ponúk sa uskutoční  na adrese: Farský úrad úrad Zubrohlava, , 029 
43 Zubrohlava a je verejné. 

27 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

27.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania 
ponúk a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk 
a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlá-
senej verejnej súťaže poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani 
žiadnym iným osobám. 

27.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo inak pou-
žité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so ZOVO a inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov atď.) 

27.3 Ponuky uchádzačov ani ich jednotlivé časti nebude možné použiť bez predchádzajúceho sú-
hlasu uchádzačov. 
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28 HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

28.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia podmienok 
účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa ZOVO, technickej ale-
bo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa ZOVO a to tak, že sa zoberie do úvahy možnosť 
preukázať splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom alebo čestným 
vyhlásením. 

28.2 Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto ve-
rejnom obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a to 
vždy, keď to bude potrebné v súlade so ZOVO. 

29 VYSVETĽOVANIE PONÚK 

29.1 Verejný obstarávateľ podľa zákona požiada uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie po-
nuky   vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie 
podmienky účasti.   

29.2 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 
uchádzač poskytol, požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôka-
zov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstrá-
nenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

30 VYLÚČENIE UCHÁDZAČA 

30.1 Verejný obstarávateľ  vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nastane niektorá zo sku-
točností uvedených v § 40 ods. 6 a 7 ZOVO. 

30.2 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, 
v ktorej môže byť podaná námietka podľa §170 ZOVO. 

31 MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

31.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v mene EUR s DPH. 

32 HODNOTENIE PONÚK 

32.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnote-
nie ponúk uvedených  v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkla-
doch spôsobom určeným podľa bodov 32.2. a 32.3. 

32.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatňovania pre každú časť predmetu zákazky. 

Celková cena s DPH 
 

32.3 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritérií:   

Celková cena s DPH 
Maximálny počet 100 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cel-
kovou cenou a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných po-
núk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky a navrhovanej ce-
ny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov. Vý-
sledná hodnota bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.  

Na 1. mieste sa umiestni uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vy-
hodnotení od jednotlivých členov komisie dosiahne najvyššie bodové hodnotenie.  

32.4 Ponuky predložené prostredníctvom portálu EVO komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska spl-
nenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči 
ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie 
ponúk a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. Ponuka je prijatá do hodnotenia 
podľa určených kritérií, ak spĺňa všetky podmienky, postupy a špecifikácie podľa týchto sú-
ťažných podkladov bez väčších odchýlok alebo obmedzení. Podstatné obmedzenia alebo od-
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chýlky sú také, ktoré ovplyvňujú rozsah, kvalitu alebo samotné plnenie zmluvy, značne sa 
odchyľujú od podmienok v týchto súťažných podkladoch, obmedzujú práva verejného obsta-
rávateľa alebo záväzky uchádzača v rámci zmluvy, prípadne narúšajú súťaž ostatným uchá-
dzačom, ktorých ponuky sú vyhovujúce. Ponuky nevyhovujúce súťažným podkladom budú 
zamietnuté a nemôžu byť dodatočne upravované odstraňovaním nezrovnalostí, prípadne 
obmedzení tak, aby spĺňali podmienky. 

32.5 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 
v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými v ozná-
mení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch alebo v inej sprie-
vodnej dokumentácií poskytnutej verejným obstarávateľom a neobsahuje také skutočnosti, 
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

32.6 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky z hľadi-
ska splnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky a stanovených kritérií hodnote-
nia. V prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov poskytnutých uchádzačmi.  

32.7 Komisia podľa § 53 ods. 1 ZOVO písomne prostredníctvom elektronického systému EVO po-
žiada uchádzača o vysvetlenie ponuky ak identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti 
v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť 
k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
V prípade pochybností je komisia oprávnená žiadať vysvetlenie v súlade s § 53 ods. 1 ZOVO  
ku každej položke ponuky v rozsahu ako aj pri mimoriadne nízkej ponuke. 

32.8 Ak sa objaví mimoriadne nízka  ponuka,  komisia  písomne prostredníctvom elektronického 
systému EVO požiada uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 
cenu podstatné, podľa § 53 ods. 2 ZOVO. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky 
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostred-
níctvom elektronických prostriedkov alebo piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiados-
ti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak ako prostredníctvom elektronických prostriedkov, 
pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.  

32.9 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť 
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskyt-
nutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak obstarávateľ vylúči ponuku.  

32.10 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou verejného obsta-
rávateľa alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z pred-
ložených dôkazov.  

32.11  Komisia vylúči ponuku ak: 

- ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky, uvedené v dokumentoch potrebných na 
vypracovanie ponuky, 

- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky do dvoch pracov-
ných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 
elektronických prostriedkov. 

- uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou verejného ob-
starávateľa. 

- uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v stanovenej lehote  

- uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne ne-
odôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov,   

- uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vply-
vom na vyhodnotenie ponúk, 

- uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 

32.12 Komisia vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, v súlade s § 53 ZOVO podľa kritérií, urče-
ných v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví 
zápisnicu. Uchádzačovi, ktorého ponuka bude v súlade s  § 53 ods. 5 ZOVO vylúčená, bude 
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písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej 
môžu byť doručené námietky podľa § 170 ZOVO. 

33 ELEKTRONICKÁ AUKCIA 

33.1 Nepoužije sa.    

34 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

34.1 Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti jednotným európskym doku-
mentom uchádzača podľa § 39 ods. 1 a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich spl-
nenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí 
v zmysle § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti  uchádza-
čom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí 
následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača. Pri vyhodnotení splnenia podmie-
nok účasti verejný obstarávateľ v zmysle § 55 ods. 1 elektronicky prostredníctvom elektro-
nického systému EVO požiada uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti v lehote päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, pokiaľ verejný ob-
starávateľ neurčí dlhšiu lehotu.  Uchádzač predkladá doklady preukazujúce splnenie pod-
mienok účasti na základe výzvy vo  forme originálov alebo úradne overených kópií. Nepred-
loženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

34.2 Po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, verejný ob-
starávateľ v zmysle § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní bezodkladne písomne oznámi 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk, vrá-
tane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a 
poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom verejný obstará-
vateľ oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že 
neuspel aj s uvedením dôvodov, pre ktoré jeho ponuka nebola prijatá a uvedie  identifikáciu 
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej 
ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môžu byť  doručené námietky podľa ustanovenia § 
170 ods. 3 písm. f) zákona  o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o 
výsledku vyhodnotenia ponúk súčasne všetkým uchádzačom. 
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Časť VI. 
Uzavretie zmluvy 

35 UZAVRETIE ZMLUVY 
35.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom naj-

skôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 
ZOVO a v súlade s § 56  ZOVO.  

35.2  Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť po-

trebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa 
uplynutia lehoty podľa § 56, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač 
odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý 
sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí, odmietne 
uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, 

aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne 
vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, aby mohla byť uzatvorená 
do 10 pracovných dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný. 

35.3  Z dôvodu, že zadávanie zákazky podlieha schváleniu poskytovateľom finančného príspevku, 
verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu až po vykonaní administratívnej kontroly predmetného 
verejného obstarávania riadiacim/sprostredkovateľským orgánom, a to len v prípade pozi-
tívneho výsledku kontroly 

35.4 Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na weboom sídle verejného obstarávateľa.  

35.5 Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom len za predpokladu, ak uchádzač alebo 
uchádzači, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, sú za-
písaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodáva-
telia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

35.6 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia 
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch , údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,adresa pobytu, dátum narodenia. 

  



36 PRÍLOHA Č. 1A  - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY- ČASŤ 1 

 
REŠTAUROVANIE MALIEB 

 
Predmetom zákazky je reštaurátorský výskum, návrh na reštaurovanie a samotné reštaurovanie malieb v 
rozsahu:  

 
1. Reštaurovanie malieb sa týka iba jednotlivých obrazových kompozícií – scén, realizovaných na ste-

nách a klenbe interiéru kostola, ktoré sú vymedzené iluzívnymi profilovanými rámami, mechanické 
očistenie povrchu malieb od usadených depozitov, plesní a uvoľnených degradovaných premalieb 
sprášením, realizované súbežne s povrchovým spevnením farebnej vrstvy maľby roztokom akryláto-
vej živice 

2. fixácia a stabilizácia uvoľnených vrstiev podkladovej omietky malieb napúšťaním roztokom akryláto-
vej živice a injektážne vápennou zmesou CalxNova. 

3. mechanické očistenie a spevnenie iluzívnych profilovaných rámov malieb od sekundárneho prevrs-
tvenia nátermi.  

4. tmelenie poškodených častí vrstiev omietok a rámov omietkovými zmesami na vápenno – minerál-
nom základe. 

5. materiálová retuš poškodených vrchných vrstiev malieb s cieľom eliminovať štrukturálne nerovnosti 
a výpadky tmelmi na vápennej báze 

6. záverečné farbené scelenie – retuš poškodených častí malieb a rámovaní spolu s vytmelenými po-
škodeniami v súlade s dochovaným výrazom originálu. 

 

Prílohy: Počet: 1 
Časť 1 Príloha 1 - maľby  



   15 

37 PRÍLOHA Č. 1B  - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY- ČASŤ 2 

 
REŠTAUROVANIE ORGANU 

 

Predmetom zákazky je reštaurátorský výskum, návrh na reštaurovanie a samotné reštaurovanie or-
ganu. Cieľom je dosiahnuť komplexnú obnovu organa, v spolupráci s KPU Žilina a farnosťou Zubrohlava, reš-
pektujúc požiadavky, ktoré kladie na organy dnešná liturgická a hudobná prax. 
 
Obnova organa vo farskom kostole obce Zubrohlava - základné charakteristiky a parametre.  
Terajšie rozmery organa:  
Šírka: 2870 mm  
Výška: 4400 mm  
Hĺbka: 2310 mm  
Výška a šírka organovej skrine ostane zachovaná, jej hĺbka bude závisieť od nástrojovej časti.  
 
Obnova organa zahŕňa obnovu a reštaurovanie pôvodnej historickej organovej skrine, spolu s tým obnovu 
pôvodných riešení vnútornej nástrojovej časti v duchu dielne Pažického - teda nástrojová časť s mechanickou 
traktúrou, zásuvkovými vzdušnicami, s nasledovnou registrovou dispozíciou a špecifikáciou píšťal:  
Manuál:  
Principál 8´ (C - H drevené píšťaly, najväčšie kryté, c0 - f3 organový kov, časť v prospekte)  
Flauta maior 8´ (drevené, kryté píšťaly)  
Salicional 8´ (C - H spoločné s Flaut maior 8´, c0 -f3 otvorené, organový kov)  
Oktava 4´ (otvorené píšťaly, organový kov, časť v prospekte)  
Flauta minor 4´ (drevené, kryté resp. otvorené píšťaly, najmenšie i organový kov)  
Kvinta 22/3´ (otvorené píšťaly, organový kov)  
Superoktava 2´ (otvorené píšťaly, organový kov)  
Mixtura 3x 11/3´ (otvorené píšťaly, organový kov)  
Pedál:  
Subbas 16´ (drevené, kryté píšťaly)  
Oktavbas 8´ (drevené, otvorené píšťaly)  
I – P 8´  
Tónové rozsahy:  
podľa dnešnej liturgickej hudobnej praxe, manuál - 54 tónov (C - f3), pedál - 27 tónov (C - d1)  
Intonácia a ladenie: odpovedajúce dobe vzniku pôvodného nástroja (prelom 18. a 19.st.), ladenie môže byť 
temperované (a1 440 Hz /18 st. C), ale možno zvážiť i niektoré z historických ladení  
Materiálové a technické riešenia: inšpirované organmi Pažických, nejde však o repliku historického nástroja  
Kovové píšťaly: organový kov, min. 50% cín, v prospekte min. 75% cín  
Drevené píšťaly: smrek, príp. aj iné dreviny, adekvátne dobovým zvyklostiam  
Vzdušnice: zásuvkové, pre manuál a pedál  
Traktúra: mechanická tónová aj registrová  
Vzduchový systém: faldový zásobný mech a el. ventilátor - vnútri organovej skrine  
Hrací stôl: samostatne stojaci pred nástrojom v zábradlí chóru s rešpektovaním terajšieho priečelia, tvarové, 
materiálové a výtvarné riešenia adekvátne dobovým zvyklostiam, estetika v naväznosti na pôvodnú skriňu 
organa  

1. Obnova skrine:  

 Reštaurátorský prieskum, odstránenie nepôvodných náterov, petrifikácia častí skrine silne napadnu-
tej červotočom, tvarová rekonštrukcia, tmelenie, kriedovanie, farebné scelenie s retušou a zlátenie, 
lakovanie. Reštaurovanie podľa dohodnutého postupu s Pamiatkovým úradom (KPÚ) Žilina  
2. Obnova nástrojovej časti:  

 Návrh a vytvorenie výrobnej dokumentácie novej nástrojovej časti i nového hracieho stola, postup v 
duchu podmienok KPÚ Žilina  

 Výroba a montáž zásuvkových vzdušníc pre manuál a pedál. 

 Výroba a montáž mechanickej tónovej a registrovej traktúry  

 Výroba a montáž vzduchového systému vrátane novej elektroinštalácie  
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 Výroba a montáž hracieho stola vrátane lavice, notového pultu, s rešpektovaním terajšieho priečelia 
stola  

 Výroba, intonácia, ladenie píšťal, preventívna ochrana drevených častí  
 
3. Zostavenie a montáž nástroja do obnovenej skrine v dielňach, predvedenie funkčného organa 

predstaviteľom KPU a farnosti Zubrohlava  
 

 Prevoz organa do kostola, montáž a zostavenie celého organa, konečná intonácia a ladenie v priesto-
re kostola  

 

Prílohy: Počet 9 
Číslovanie: Časť 2 Príloha 1 až Príloha 9  
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38 PRÍLOHA Č. 1C  - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY- ČASŤ 3 

 
REŠTAUROVANIE KRÍŽA – ZUBROHLAVA 

 

 

Predmetom zákazky je reštaurátorský výskum, návrh na reštaurovanie a samotné reštaurovanie kamenného 
kríža na pilieri s podnožou v rozsahu:  
 

1. Reštaurátorský výskum  
2. Návrh na reštaurovanie  
3. Očistenie, odstránenie tmelov a nevhodných doplnkov  
4. Odsoľovanie  
5. Spevňovanie a injektáž 
6. Tmelenie 
7. Montáž 
8. Demontáž, prevoz 
9. Záverečná povrchová  úprava a retuš 

 
 
Celková cena je vrátane lešenia a nákladov na materiál a dopravu. Úložný priestor, elektrický prúd a vodu 
v prípade potreby zabezpečí verejný obstarávateľ. Práce budú realizované na mieste a v ateliéri uchádzača. 
 
Verejný obstarávateľ nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania, okrem pokynov vyda-
ných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania (vysvetlenie, doplnenie a pod.). 
Uchádzač je povinný predložiť vo svojej  ponuke ocenený výkaz výmer v súbore excel v zavzorcovanej forme 
na dve desatinné miesta. 
 
 
 

Prílohy: Počet 1 
Časť 3 Príloha 1_ Kríž_video



39 PRÍLOHA Č. 2A   – NÁVRH ZMLUVNÝCH PODMIENOK – ČASŤ 1 
 

Zmluva o reštaurovaní   

 
uzatvorená podľa § 262 ods. 1 a nasl. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a v 
súlade s § 13 zákona NR SR  č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov  a v súlade s § 13 
Vyhlášky MK SR č.  523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo 
v galérií a o evidencii  predmetov kultúrnej hodnoty a v súlade so zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov   

  
medzi zmluvnými stranami:  

  
Objednávateľom:      Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava 

Sídlo:         Hlavná 259, 029 43 Zubrohlava 

Štatutárny zástupca:    ThLic. Pavol Jurčišin 

Zamestnanec oprávnený rokovať  vo veciach zmluvných:   ThLic. Pavol Jurčišin 

Zamestnanec oprávnený konať  vo veciach realizácie zmluvy:    ThLic. Pavol Jurčišin 

Právna forma:                            Cirkevná organizácia 

Bankové spojenie:      SK84 0900 0000 0000 5417 9587 

IČO:          31912214 

DIČ:                                2020571014 

 
a  
  
Zhotoviteľom:        

Sídlo:          

Štatutárny zástupca:     

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:    

Právna forma:        

Bankové spojenie:       

Číslo účtu:                                 

IČO:           

IČ DPH:         

(ďalej len „zhotoviteľ“)   
takto:  

Preambula 

  

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne. Zaväzujú sa 

vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na pl-

nenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, 

ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.  

  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmlu-

vu s tým, že berú na vedomie, že táto zmluva má povahu zmiešanej zmluvy.  

  

Čl. I.  

Predmet zmluvy  
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1. Predmetom tejto zmluvy je Reštaurovanie malieb v interiéri rímskokatolíckeho kostola 

v Zubrohlave  

2. Súčasťou reštaurovania sú:  

a) spracovanie návrhu na reštaurovanie predmetu obsahujúci technologický postup reštaurátorských 

prác na základe reštaurátorského výskumu s uvedením navrhovaných materiálov na reštaurovanie,  

b) realizácia reštaurovania vrátane adjustácie podľa návrhu na reštaurovanie predmetu,  

c) vyhotovenie záznamu o reštaurovaní predmetu vrátane určenia režimu ďalšieho využívania predme-

tu z hľadiska jeho ochrany a nevyhnutných prevádzkových a klimatických podmienok,  

d) obrazová dokumentácia z priebehu a výsledku reštaurovania predmetu.  

  

3. Objednávateľ sa zaväzuje po riadnom a včasnom vykonaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí  

objednávateľom uhradiť zhotoviteľovi cenu v súlade s čl. IV.  tejto zmluvy.   
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo osobne, s príslušnou odbornou starostlivosťou a v súlade s 

podmienkami tejto zmluvy.  

  

Čl. II.  

Práva a povinnosti zmluvných strán  

  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

a) odborne vykonať reštaurátorské práce na požadovanej úrovni, v dohodnutej lehote a v rozsahu sta-

novenom v návrhu na reštaurovanie predmetu zmluvy,  

b) po ukončení reštaurátorských prác odovzdať objednávateľovi spolu so zreštaurovaným  predmetom 

zmluvy aj záznam o reštaurovaní .  

  

2. Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) poskytnúť digitálnu obrazovú dokumentácia predmetov pred reštaurovaním,       

b) podľa potreby poskytovať odbornú pomoc a konzultácie pri výkone reštaurátorských  prác zhotovite-

ľovi.  

  

3. Predmet zmluvy bude počas reštaurovania bude u zhotoviteľa na adrese: ............................... 

4. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie zreštaurovaný predmet zmluvy na základe preberacieho 
protokolu, v ktorom potvrdí  bezchybnosť vyhotovenia diela v súlade s návrhom na reštaurovanie. 

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ na kontrolných dňoch je oprávnený preverovať 

vykonávanie reštaurovania predmetu zmluvy podľa ustanovení  § 550-553 zákona č. 513/1991 Zb. v 

znení neskorších predpisov. Kontrolné dni sa uskutočnia v týchto termínoch:  

b) ....................  
Presný termín uskutočnenia kontrolných dní bude zmluvnými stranami dohodnutý osobitne.   

6. Ak sa na kontrolných dňoch zistia také skutočnosti na reštaurovanom predmete, ktoré nie sú obsiahnu-

té v umelecko-historickom prieskume ani v návrhu na reštaurovanie predmetu, môže dôjsť k vypraco-

vaniu dodatku k tejto zmluve.   

7. Z priebehu kontrolného dňa sa vyhotovuje záznam v dvoch origináloch podľa vzoru v prílohe č. 4 tejto 

zmluvy, jeden dostane zhotoviteľ a jeden objednávateľ. Záznam vyhotovuje zhotoviteľ a bude podpísaný 

zástupcom objednávateľa a zhotoviteľom.     

8. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky vzniknuté škody (krádež, stratu, zničenie veci), ktoré 

vznikli na veci počas doby realizácie predmetu zmluvy.  Ak dôjde k úplnému znehodnoteniu, resp. zniče-

niu veci, alebo k jej strate alebo odcudzeniu je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu v rozsahu hodnoty veci, 

ktorá je predmetom reštaurovania. Poškodená vec ostáva majetkom objednávateľa.  
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Čl. III.  

Doba plnenia  

  

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti.   

2. V prípade, že zhotoviteľ dielo alebo jeho časť pripraví na odovzdanie pred dohodnutým  termínom, za-

väzuje sa objednávateľ vykonané dielo, alebo jeho časť prevziať aj v skoršom termíne.     

3. Náklady spojené s prepravou predmetu na adresu zhotoviteľa a náklady spojené s prepravou zreštauro-

vaného zbierkového predmetu na adresu objednávateľa hradí zhotoviteľ.   

  

Čl. IV.  

Cena, spôsob realizácie úhrady  

  

1. Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli, že cena za vy-

konanie diela podľa čl. I. tejto zmluvy je:  

   
  Cena bez DPH :    
  DPH   : 
      Cena celkom s DPH : 

  

2. Zhotoviteľ má právo na vyplatenie dohodnutej ceny podľa bodu 1 tohto článku po riadnom a včasnom 

vykonaní diela.   

3. Zhotoviteľ má právo na vyplatenie čiastkovej dohodnutej ceny po dodaní časti prác podľa čl. III, bodu 2 

písm. a) tejto zmluvy a doložené záznamom alebo záznamami z kontrolných dní maximálne však do výš-

ky 80 percent z celkovej ceny diela.    

4. Cena podľa bodov 1 a 3 tohto článku bude uhradená na účet zhotoviteľa do 30 dní  po doručení faktúry.  

  

Čl.  V.  

Osobitné ustanovenia 

  

1. Zhotoviteľ zodpovedá za skryté vady a nedostatky, ktoré nebolo možné pri odovzdaní zreštaurovaného 

predmetu odhaliť.   

  

2. Objednávateľ je oprávnený vady a nedostatky diela písomne reklamovať, a to ihneď po ich zistení počas 

záručnej doby, t.j. 36 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom protokolárneho  odovzdania a prevzatia  vy-

konaného diela objednávateľom.  

  

3. Po riadnom ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi,  zhotoviteľ nezodpovedá za tie škody, ktoré 

vzniknú nedodržaním podmienok pri nakladaní so zbierkovým predmetom, uvedených v zázname o reš-

taurovaní predmetu, ktorý bude objednávateľovi odovzdaný zhotoviteľom súčasne s odovzdaním diela .    

  

4. V prípade omeškania platby zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania podľa § 

3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.     

  

5. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ neplní svoje povinnosti dohodnuté v tejto 

zmluve.  
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6. Zhotoviteľ je povinný písomne a bez meškania  informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá môže mať  vplyv na zmluvné termíny ukončenia, prí-

padne na vzájomne dohodnuté čiastkové termíny.  

  

7. Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočniť žiadnu zmenu bez vopred udeleného písomného súhlasu na 

zmenu od objednávateľa. Písomný príkaz na zmenu výkonu diela je podkladom pre  vypracovanie do-

datku k tejto zmluve.  

   

Čl. VI.  

Záverečné ustanovenia  

  

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka), zákona č. 206/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR.  

  

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých  

objednávateľ dostane tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.  
  

3. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, sú obidve zmluvné strany oprávnené od 

tejto  zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou. Odstúpenie nadobudne účinnosť doručením druhej 

zmluvnej strane.  

  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, bu-

dú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.   

  

5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.   

  

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli  

v súvislosti s plnením tejto zmluvy je rozhodným právom právny poriadok SR.   
  

7. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonať výlučne    prostredníctvom 

písomných očíslovaných dodatkov, ktoré nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástup-

cami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle ob-

jednávateľa.   

  

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

        

V Zubrohlave, dňa   
     

  Za objednávateľa:            Za zhotoviteľa:    

    

  

  

  ..................................................      ....................................................  
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40 PRÍLOHA Č. 2B   – NÁVRH ZMLUVNÝCH PODMIENOK – ČASŤ 2 

 
Zmluva o reštaurovaní   

 
uzatvorená podľa § 262 ods. 1 a nasl. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a v 
súlade s § 13 zákona NR SR  č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov  a v súlade s § 13 
Vyhlášky MK SR č.  523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo 
v galérií a o evidencii  predmetov kultúrnej hodnoty a v súlade so zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov   

  
medzi zmluvnými stranami:  

  
Objednávateľom:      Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava 

Sídlo:         Hlavná 259, 029 43 Zubrohlava 

Štatutárny zástupca:    ThLic. Pavol Jurčišin 

Zamestnanec oprávnený rokovať  vo veciach zmluvných:   ThLic. Pavol Jurčišin 

Zamestnanec oprávnený konať  vo veciach realizácie zmluvy:    ThLic. Pavol Jurčišin 

Právna forma:                            Cirkevná organizácia 

Bankové spojenie:      SK84 0900 0000 0000 5417 9587 

IČO:          31912214 

DIČ:                                2020571014 

 
a  
 Zhotoviteľom:        

Sídlo:          

Štatutárny zástupca:     

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:    

Právna forma:        

Bankové spojenie:       

Číslo účtu:                                 

IČO:           

IČ DPH:         

(ďalej len „zhotoviteľ“)   

 
Preambula  

  

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne. Zaväzujú sa 

vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na pl-

nenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, 

ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.  

  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmlu-

vu  s tým, že berú na vedomie, že táto zmluva má povahu zmiešanej zmluvy.  

  

Čl. I.  

Predmet zmluvy  
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1. Predmetom tejto zmluvy je  Obnova organa v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v 

obci Zubrohlava.  

2. Súčasťou reštaurovania sú:  

a) spracovanie návrhu na reštaurovanie predmetu obsahujúci technologický postup reštaurátorských 

prác na základe reštaurátorského výskumu s uvedením navrhovaných materiálov na reštaurovanie,  

b) realizácia reštaurovania vrátane adjustácie podľa návrhu na reštaurovanie predmetu,  

c) vyhotovenie záznamu o reštaurovaní predmetu vrátane určenia režimu ďalšieho využívania predme-

tu z hľadiska jeho ochrany a nevyhnutných prevádzkových a klimatických podmienok,  

d) obrazová dokumentácia z priebehu a výsledku reštaurovania predmetu.  

  

3. Objednávateľ sa zaväzuje po riadnom a včasnom vykonaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí  

objednávateľom uhradiť zhotoviteľovi cenu v súlade s čl. IV.  tejto zmluvy.   

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo osobne, s príslušnou odbornou starostlivosťou a v súla-

de s podmienkami tejto zmluvy.  

  

Čl. II.  

Práva a povinnosti zmluvných strán  

  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

a) odborne vykonať reštaurátorské práce na požadovanej úrovni, v dohodnutej lehote a v rozsahu sta-

novenom v návrhu na reštaurovanie predmetu zmluvy,  

b) po ukončení reštaurátorských prác odovzdať objednávateľovi spolu so zreštaurovaným  predmetom 

zmluvy aj záznam o reštaurovaní .  

  

2. Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) poskytnúť digitálnu obrazovú dokumentácia predmetov pred reštaurovaním,       

b) podľa potreby poskytovať odbornú pomoc a konzultácie pri výkone reštaurátorských  prác zhotovite-

ľovi.  

  

3. Predmet zmluvy bude počas reštaurovania bude u zhotoviteľa na adrese: ............................... 

4. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie zreštaurovaný predmet zmluvy na základe preberacieho 
protokolu, v ktorom potvrdí  bezchybnosť vyhotovenia diela v súlade s návrhom na reštaurovanie. 

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ na kontrolných dňoch je oprávnený preverovať 

vykonávanie reštaurovania predmetu zmluvy podľa ustanovení  § 550-553 zákona č. 513/1991 Zb. v 

znení neskorších predpisov. Kontrolné dni sa uskutočnia v týchto termínoch:  

b) ....................  
Presný termín uskutočnenia kontrolných dní bude zmluvnými stranami dohodnutý osobitne.   

6. Ak sa na kontrolných dňoch zistia také skutočnosti na reštaurovanom predmete, ktoré nie sú obsiahnu-

té v umelecko-historickom prieskume ani v návrhu na reštaurovanie predmetu, môže dôjsť k vypraco-

vaniu dodatku k tejto zmluve.   

7. Z priebehu kontrolného dňa sa vyhotovuje záznam v dvoch origináloch podľa vzoru v prílohe č. 4 tejto 

zmluvy, jeden dostane zhotoviteľ a jeden objednávateľ. Záznam vyhotovuje zhotoviteľ a bude podpísaný 

zástupcom objednávateľa a zhotoviteľom.     

8. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky vzniknuté škody (krádež, stratu, zničenie veci), ktoré 

vznikli na veci počas doby realizácie predmetu zmluvy.  Ak dôjde k úplnému znehodnoteniu, resp. zniče-

niu veci, alebo k jej strate alebo odcudzeniu je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu v rozsahu hodnoty veci, 

ktorá je predmetom reštaurovania. Poškodená vec ostáva majetkom objednávateľa.  
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Čl. III.  

Doba plnenia  

  

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti . 

2. V prípade, že zhotoviteľ dielo alebo jeho časť pripraví na odovzdanie pred dohodnutým  termínom, za-

väzuje sa objednávateľ vykonané dielo, alebo jeho časť prevziať aj v skoršom termíne.     

3. Náklady spojené s prepravou predmetu na adresu zhotoviteľa a náklady spojené s prepravou zreštauro-

vaného zbierkového predmetu na adresu objednávateľa hradí zhotoviteľ.   

  

Čl. IV.  

Cena, spôsob realizácie úhrady  

  

5. Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli, že cena za vy-

konanie diela podľa čl. I. tejto zmluvy je:  

   
  Cena bez DPH :    
  DPH   : 
      Cena celkom s DPH : 

  

1. Zhotoviteľ má právo na vyplatenie dohodnutej ceny podľa bodu 1 tohto článku po riadnom a včasnom 

vykonaní diela.   

2. Zhotoviteľ má právo na vyplatenie čiastkovej dohodnutej ceny po dodaní časti prác podľa čl. III, bodu 2 

písm. a) tejto zmluvy a doložené záznamom alebo záznamami z kontrolných dní maximálne však do výš-

ky 80 percent z celkovej ceny diela.    

3. Cena podľa bodov 1 a 3 tohto článku bude uhradená na účet zhotoviteľa do 30 dní  po doručení faktúry.  

  

Čl.  V.  

Osobitné ustanovenia 

  

1. Zhotoviteľ zodpovedá za skryté vady a nedostatky, ktoré nebolo možné pri odovzdaní zreštaurovaného 

predmetu odhaliť.   

  

2. Objednávateľ je oprávnený vady a nedostatky diela písomne reklamovať, a to ihneď po ich zistení počas 

záručnej doby, t.j. 36 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom protokolárneho  odovzdania a prevzatia  vy-

konaného diela objednávateľom.  

  

3. Po riadnom ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi,  zhotoviteľ nezodpovedá za tie škody, ktoré 

vzniknú nedodržaním podmienok pri nakladaní so zbierkovým predmetom, uvedených v zázname o reš-

taurovaní predmetu, ktorý bude objednávateľovi odovzdaný zhotoviteľom súčasne s odovzdaním diela .    

  

4. V prípade omeškania platby zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania podľa § 

3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.     

  

5. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ neplní svoje povinnosti dohodnuté v tejto 

zmluve.  
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6. Zhotoviteľ je povinný písomne a bez meškania  informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá môže mať  vplyv na zmluvné termíny ukončenia, prí-

padne na vzájomne dohodnuté čiastkové termíny.  

  

7. Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočniť žiadnu zmenu bez vopred udeleného písomného súhlasu na 

zmenu od objednávateľa. Písomný príkaz na zmenu výkonu diela je podkladom pre  vypracovanie do-

datku k tejto zmluve.  

   

Čl. VI.  

Záverečné ustanovenia  

  

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka), zákona č. 206/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR.  

  

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých  

objednávateľ dostane tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.  
  

3. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, sú obidve zmluvné strany oprávnené od 

tejto  zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou. Odstúpenie nadobudne účinnosť doručením druhej 

zmluvnej strane.  

  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, bu-

dú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.   

  

5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.   

  

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli  

v súvislosti s plnením tejto zmluvy je rozhodným právom právny poriadok SR.   
  

7. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonať výlučne    prostredníctvom 

písomných očíslovaných dodatkov, ktoré nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástup-

cami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle ob-

jednávateľa.  

  

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

  

        

V Zubrohlave, dňa   
     

  Za objednávateľa:            Za zhotoviteľa:    

    

  

  

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

 

 



   26 

41 PRÍLOHA Č. 2C   – NÁVRH ZMLUVNÝCH PODMIENOK – ČASŤ 3 

 
Zmluva o reštaurovaní   

 
uzatvorená podľa § 262 ods. 1 a nasl. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a v 
súlade s § 13 zákona NR SR  č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov  a v súlade s § 13 
Vyhlášky MK SR č.  523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo 
v galérií a o evidencii  predmetov kultúrnej hodnoty a v súlade so zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov   

  
medzi zmluvnými stranami:  

  
Objednávateľom:      Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava 

Sídlo:         Hlavná 259, 029 43 Zubrohlava 

Štatutárny zástupca:    ThLic. Pavol Jurčišin 

Zamestnanec oprávnený rokovať  vo veciach zmluvných:   ThLic. Pavol Jurčišin 

Zamestnanec oprávnený konať  vo veciach realizácie zmluvy:    ThLic. Pavol Jurčišin 

Právna forma:                            Cirkevná organizácia 

Bankové spojenie:      SK84 0900 0000 0000 5417 9587 

IČO:          31912214 

DIČ:                                2020571014 

 
a  
  
Zhotoviteľom:        

Sídlo:          

Štatutárny zástupca:     

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:    

Právna forma:        

Bankové spojenie:       

Číslo účtu:                                 

IČO:           

IČ DPH:         

(ďalej len „zhotoviteľ“)   

 
Preambula  

  

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne. Zaväzujú sa 

vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na pl-

nenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, 

ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.  

 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmlu-

vu s tým, že berú na vedomie, že táto zmluva má povahu zmiešanej zmluvy.  

Čl. I. 

Predmet zmluvy  
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1. Predmetom tejto zmluvy  je Reštaurovanie kamenného kríža na pilieri s podnožou.  

 

2. Súčasťou reštaurovania sú:  

a) spracovanie návrhu na reštaurovanie predmetu obsahujúci technologický postup reštaurátor-

ských prác na základe reštaurátorského výskumu s uvedením navrhovaných materiálov na reš-

taurovanie,  

b) realizácia reštaurovania vrátane adjustácie podľa návrhu na reštaurovanie predmetu,  

c) vyhotovenie záznamu o reštaurovaní predmetu vrátane určenia režimu ďalšieho využívania 

predmetu z hľadiska jeho ochrany a nevyhnutných prevádzkových a klimatických podmienok,  

d) obrazová dokumentácia z priebehu a výsledku reštaurovania predmetu.  

  

3. Objednávateľ sa zaväzuje po riadnom a včasnom vykonaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí  

objednávateľom uhradiť zhotoviteľovi cenu v súlade s čl. IV.  tejto zmluvy.   

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo osobne, s príslušnou odbornou starostlivosťou a v súlade s pod-

mienkami tejto zmluvy.  

  

Čl. II.  

Práva a povinnosti zmluvných strán  

  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

a) odborne vykonať reštaurátorské práce na požadovanej úrovni, v dohodnutej lehote a v rozsahu sta-

novenom v návrhu na reštaurovanie predmetu zmluvy,  

b) po ukončení reštaurátorských prác odovzdať objednávateľovi spolu so zreštaurovaným  predmetom 

zmluvy aj záznam o reštaurovaní .  

  

2. Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) poskytnúť digitálnu obrazovú dokumentácia predmetov pred reštaurovaním,       

b) podľa potreby poskytovať odbornú pomoc a konzultácie pri výkone reštaurátorských  prác zhotovite-

ľovi.  

  

3. Predmet zmluvy bude počas reštaurovania bude u zhotoviteľa na adrese: ............................... 

4. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie zreštaurovaný predmet zmluvy na základe preberacieho 
protokolu, v ktorom potvrdí  bezchybnosť vyhotovenia diela v súlade s návrhom na reštaurovanie. 

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ na kontrolných dňoch je oprávnený preverovať 

vykonávanie reštaurovania predmetu zmluvy podľa ustanovení  § 550-553 zákona č. 513/1991 Zb. v 

znení neskorších predpisov. Kontrolné dni sa uskutočnia v týchto termínoch:  

 ....................  
Presný termín uskutočnenia kontrolných dní bude zmluvnými stranami dohodnutý osobitne.   

6. Ak sa na kontrolných dňoch zistia také skutočnosti na reštaurovanom predmete, ktoré nie sú obsiahnu-

té v umelecko-historickom prieskume ani v návrhu na reštaurovanie predmetu, môže dôjsť k vypraco-

vaniu dodatku k tejto zmluve.   

7. Z priebehu kontrolného dňa sa vyhotovuje záznam v dvoch origináloch podľa vzoru v prílohe č. 4 tejto 

zmluvy, jeden dostane zhotoviteľ a jeden objednávateľ. Záznam vyhotovuje zhotoviteľ a bude podpísaný 

zástupcom objednávateľa a zhotoviteľom.     

8. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky vzniknuté škody (krádež, stratu, zničenie veci), ktoré 

vznikli na veci počas doby realizácie predmetu zmluvy.  Ak dôjde k úplnému znehodnoteniu, resp. zniče-

niu veci, alebo k jej strate alebo odcudzeniu je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu v rozsahu hodnoty veci, 

ktorá je predmetom reštaurovania. Poškodená vec ostáva majetkom objednávateľa.  
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Čl. III.  

Doba plnenia  

  

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti.   

2. V prípade, že zhotoviteľ dielo alebo jeho časť pripraví na odovzdanie pred dohodnutým  termínom, za-

väzuje sa objednávateľ vykonané dielo, alebo jeho časť prevziať aj v skoršom termíne.     

3. Náklady spojené s prepravou predmetu na adresu zhotoviteľa a náklady spojené s prepravou zreštauro-

vaného zbierkového predmetu na adresu objednávateľa hradí zhotoviteľ.   

  

Čl. IV.  

Cena, spôsob realizácie úhrady  

  

1. Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli, že cena za vy-

konanie diela podľa čl. I. tejto zmluvy je:  

   
  Cena bez DPH :    
  DPH   : 
      Cena celkom s DPH : 

  

1. Zhotoviteľ má právo na vyplatenie dohodnutej ceny podľa bodu 1 tohto článku po riadnom a včasnom 

vykonaní diela.   

2. Zhotoviteľ má právo na vyplatenie čiastkovej dohodnutej ceny po dodaní časti prác podľa čl. III, bodu 2 

písm. a) tejto zmluvy a doložené záznamom alebo záznamami z kontrolných dní maximálne však do výš-

ky 80 percent z celkovej ceny diela.    

3. Cena podľa bodov 1 a 3 tohto článku bude uhradená na účet zhotoviteľa do 30 dní  po doručení faktúry.  

  

Čl.  V.  

Osobitné ustanovenia 

  

1. Zhotoviteľ zodpovedá za skryté vady a nedostatky, ktoré nebolo možné pri odovzdaní zreštaurovaného 

predmetu odhaliť.   

  

2. Objednávateľ je oprávnený vady a nedostatky diela písomne reklamovať, a to ihneď po ich zistení počas 

záručnej doby, t.j. 36 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom protokolárneho  odovzdania a prevzatia  vy-

konaného diela objednávateľom.  

  

3. Po riadnom ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi,  zhotoviteľ nezodpovedá za tie škody, ktoré 

vzniknú nedodržaním podmienok pri nakladaní so zbierkovým predmetom, uvedených v zázname o reš-

taurovaní predmetu, ktorý bude objednávateľovi odovzdaný zhotoviteľom súčasne s odovzdaním diela .    

  

4. V prípade omeškania platby zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania podľa § 

3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.     

  

5. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ neplní svoje povinnosti dohodnuté v tejto 

zmluve.  
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6. Zhotoviteľ je povinný písomne a bez meškania  informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá môže mať  vplyv na zmluvné termíny ukončenia, prí-

padne na vzájomne dohodnuté čiastkové termíny.  

  

7. Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočniť žiadnu zmenu bez vopred udeleného písomného súhlasu na 

zmenu od objednávateľa. Písomný príkaz na zmenu výkonu diela je podkladom pre  vypracovanie do-

datku k tejto zmluve.  

   

Čl. VI.  

Záverečné ustanovenia  

  

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka), zákona č. 206/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR.  

  

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých  

objednávateľ dostane tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.  
  

3. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, sú obidve zmluvné strany oprávnené od 

tejto  zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou. Odstúpenie nadobudne účinnosť doručením druhej 

zmluvnej strane.  

  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, bu-

dú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.   

  

5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v na webovom sídle objednávateľa.  

  

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli  

v súvislosti s plnením tejto zmluvy je rozhodným právom právny poriadok SR.   
  

7. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonať výlučne    prostredníctvom 

písomných očíslovaných dodatkov, ktoré nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástup-

cami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle ob-

jednávateľa.  

 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   

        

V Zubrohlave, dňa   
     

  Za objednávateľa:            Za zhotoviteľa:    

    

  

  

  ..................................................      .................................................... 
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42 PRÍLOHA Č. 3A   – NÁVRH NA  PLNENIE KRITÉRIÍ – ČASŤ 1 
 

 

 

 

 

 

Návrh na  plnenie kritérií 

 

Obchodný názov uchádzača: ............................................................................. 

 

Adresa sídla uchádzača: .................................................................................... 

 

Kritérium: Celková cena  (EUR s DPH) – 100% 

 

 
Položka Názov položky m.j. Počet 

m.j. 
Cena 
v EUR 

bez 
DPH 

Cena v EUR 
s DPH 

 
1 

  
REŠTAUROVANIE MALIEB 

 
kpl 

 
1 

  

 

Cena celkom bez DPH  

Cena celkom s DPH  

 
 
V ............................. dňa ................ 2020 

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

    podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
Návrhy všetkých cien predložených v ponuke musia byť vyššie ako nula a zaokrúhlené maximálne na dve desatinné 

miesta. 
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43 PRÍLOHA Č. 3B   – NÁVRH NA  PLNENIE KRITÉRIÍ – ČASŤ 2 
 

 

 

 

 

 

Návrh na  plnenie kritérií 

 

Obchodný názov uchádzača: ............................................................................. 

 

Adresa sídla uchádzača: .................................................................................... 

 

Kritérium: Celková cena  (EUR s DPH) – 100% 

 

 
Položka Názov položky m.j. Počet 

m.j. 
Cena 
v EUR 

bez 
DPH 

Cena v EUR 
s DPH 

 
1 

  
REŠTAUROVANIE  ORGANU  

 
kpl 

 
1 

  

 

Cena celkom bez DPH  

Cena celkom s DPH  

 
 
V ............................. dňa ................ 2020 

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

    podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
Návrhy všetkých cien predložených v ponuke musia byť vyššie ako nula a zaokrúhlené maximálne na dve desatinné 

miesta. 
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44 PRÍLOHA Č. 3C   – NÁVRH NA  PLNENIE KRITÉRIÍ – ČASŤ 3 
 

 

 

 

 

 

Návrh na  plnenie kritérií 

 

Obchodný názov uchádzača: ............................................................................. 

 

Adresa sídla uchádzača: .................................................................................... 

 

Kritérium: Celková cena  (EUR s DPH) – 100% 

 

 
Položka Názov položky m.j. Počet 

m.j. 
Cena 
v EUR 

bez 
DPH 

Cena v EUR 
s DPH 

 
1 

  
REŠTAUROVANIE KRÍŽA  

 

 
kpl 

 
1 

  

 

Cena celkom bez DPH  

Cena celkom s DPH  

 
 
V ............................. dňa ................ 2020 

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

    podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
Návrhy všetkých cien predložených v ponuke musia byť vyššie ako nula a zaokrúhlené maximálne na dve desatinné 

miesta. 
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45 PRÍLOHA Č. 4  -  AUKCIA 

 
 
Nepoužije sa



46 PRÍLOHA Č. 5A  -  ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA  

 
 

k súťažným podkladom na predmet zákazky: „REŠTAUROVANIE MALIEB, ORGANU A KRÍŽA – ZUBROHLAVA“ 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

Obchodné meno ...................................................................................... IČO: ................... ..........,  

zastúpená ................................................ týmto 

čestne vyhlasuje 

že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky, v súťažných podkla-

doch a v návrhu zmluvy; 

že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 

že (meno) ......................................................... je oprávnená osoba uchádzača, ktorá je registrovaná v systéme EVO a 

(e-mail) ......................................................................... je kontaktnou e-mailovou adresou na doručovanie a prijíma-

nie dokladov a dokumentov v elektronickej podobe medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom; 

že súhlasí so zverejnením ponuky v profile verejného obstarávateľa  

*a) bez obmedzenia 

*b) s obmedzením: označenie miesta ponuky za dôverné   

že súhlasí s použitím ponuky resp. jej častí verejným obstarávateľom 

*a) súhlasím bez obmedzenia 

*b) súhlasím s obmedzením častí: ...................... 

*c)nesúhlasím 

že súhlasí s elektronickým obstarávaním v systéme EVO na predmet zákazky : „REŠTAUROVANIE MALIEB, ORGANU 

A KRÍŽA – ZUBROHLAVA“ 

 

 

 

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

Fyzická osoba alebo štatutárny orgán   meno, pod-

pis 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: *Uchádzač zreteľne označí uplatnené písmeno, v prípade zverejnenia obsahu ponuky s obmedzením 

presne označí dôverné miesta svojej ponuky  
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47 PRÍLOHA Č. 5B  - SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH 

ÚDAJOV 
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) 

_______________________________________________________________________ 

 

Titul:  

Meno a priezvisko: 

narod.:  

Adresa trvalého pobytu:  

 

 

 

Dole podpísaná/podpísaný .............................................................................. udeľujem týmto súhlas so spracúvaním 

mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR SR č. 

343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpi-

sov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) pre Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava, Hlavná 259, 029 43 Zub-

rohlava ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky na predmet obstarávania: „REŠTAUROVANIE MALIEB, 

ORGANU A KRÍŽA – ZUBROHLAVA“ 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvo-

lať. 

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z. 

 

 

V ................................, dňa ..................... 
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48 PRÍLOHA Č. 5C  -  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 
 

Predmet zákazky: „REŠTAUROVANIE MALIEB, ORGANU A KRÍŽA – ZUBROHLAVA“ 

 

 

 

 

 

Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača 

V súlade s výpisom z Obchodného registra 

Názov spoločnosti *) 

Sídlo alebo miesto podnikania *) 

 

PSČ *) 

Mesto *) 

Štát *) 

Štatutárny zástupca *) 

Titul *) 

E-mail *) 

Telefón *) 

 

*) vyplniť 

 

 

 

Meno a priezvisko, titul: 

Funkcia: 

Dátum a miesto: 

 

 

 

 

 

poznámka: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.  
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49 PRÍLOHA Č. 5D  -  SPLNOMOCNENIE PRE OSOBU ZA SKUPINU 

DODÁVATEĽOV 
 

 

Predmet zákazky: REŠTAUROVANIE MALIEB, ORGANU A KRÍŽA – ZUBROHLAVA“ 

 

 

 

 

 

Splnomocnenie pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov 

 

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov): 

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená 

a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), 

meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

... 

udeľuje/ú splnomocnenie 

splnomocnencovi: 

meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov 

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľovvo 

verejnom obstarávaní „REŠTAUROVANIE MALIEB, ORGANU A KRÍŽA – ZUBROHLAVA“, vrátane konania pri uzatvorení 

Zmluvy, ako aj konania pri plnení Zmluvy a zo Zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. Zároveň čestne vyhlasujeme, 

že dodržíme zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania 

 

 

Za splnomocniteľa 1*: v ............................ dňa ............................................... 

podpis splnomocniteľa 

 

 

Za splnomocniteľa 2*: v ............................ dňa ...............................................  

podpis splnomocniteľa 

 

 

*doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť 

 

 

 

 

 

Poznámka: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.  
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50 PRÍLOHA Č. 5E  -  ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

 
k súťažným podkladom na predmet zákazky: „REŠTAUROVANIE MALIEB, ORGANU A KRÍŽA – ZUBROHLAVA“ 

 

 
Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky  

 

Dolu podpísaný  

........................................................(meno zástupcu podnikateľa, identifikačné údaje)  

ako zástupca podnikateľa  

.................................. (obchodné meno/názov podnikateľa, v mene ktorého je vyhlásenie podpisované, identifikačné 

údaje)  

oprávnený konať v jeho mene, ktorý predkladá sprievodnú ponuku (ďalej len „predkladateľ ponuky“) na 

................................... (identifikácia verejného obstarávania) (ďalej len „predmetné verejné obstarávanie“)  

 

ako odpoveď na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvu na predloženie ponuky  

................................... (verejný obstarávateľ/obstarávateľ, identifikačné údaje)  

týmto  

 

čestne vyhlasujem,  

 

1. že predkladateľ ponuky sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní; 

konkurentom na účely tohto čestného vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, 

ktorý (i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní, (ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v pred-

metnom verejnom obstarávaní a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti;  

2. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky predkladateľ ponuky nesprístupnil iným konkurentom a že 

ich priamo ani nepriamo nezverejnil;  

3. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných kon-

kurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurentmi, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zá-

meru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, 

ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;  

4. že predkladateľ ponuky nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 1 až 3 a ani sa ne-

pokúsi žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom obstarávaní;  

5. že predkladateľ ponuky vstúpil do konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi 

ohľadom predmetného verejného obstarávania a predkladateľ ponuky uvádza v priložených dokumentoch komplet-

né údaje o tejto skutočnosti vrátane mien/názvov týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, ko-

munikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 1 až 3;  

 

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

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

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

ďalej vyhlasujem, že  

 

1. všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé, neskreslené a úpl-

né,  

2. som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia,  

3. som si vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.  

 

 

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

 

 

 

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

Zástupca podnikateľa, meno, podpis 


