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Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa 
 Moyzesova 39,  968 01  Nová  

 
 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

 

 

 

 

 

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 

 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa 

Adresa:  Moyzesova 39, 968 01 Nová Baňa 

IČO:  35678402 

Kontaktná osoba:  Adriana Kôpková 

Telefón:  045/2433020 

Elektronická pošta: ekonom2@dednb.sk  

Internetová adresa:  www.dednb.sk  

 

2. Druh zákazky 
 
 

 
 

Zákazka s nízkou hodnotou ktorej predmetom sú stavebné práce. 
 

 

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje verejný obstarávateľ podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a to formou doručenia „Výzvy na 

predloženie cenovej ponuky“ (ďalej ako „výzva“) prostredníctvom elektronického nástroja 

EVOSERVIS (ďalej ako „EN EVOSERVIS“)  

Celý priebeh postupu zadávania danej zákazky s nízkou hodnotou sa uskutoční prostredníctvom 

EN EVOSERVIS.  

 

3. Názov zákazky: 
 

 

 

 

„Oprava plotového betónového múrika záhrady pred RD Nálepkova 13, Nová Baňa“ 

 

4. Opis, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
 
 

 

 
 

Predmetom zákazky je dodanie materiálu a poskytnutie kompletných stavebných prác súvisiacich 

s opravou časti plotového betónového múrika záhrady pred  rodinným domom v Centre pre deti a 

rodiny Nová Baňa, na ulici Nálepkova 1049/13, 968 01 Nová Baňa. Jedná sa o časť oplotenia od 

veľkej brány smerom k vedľajšiemu pozemku na ul. Nálepkova 1047/11 (resp. pri čelnom pohľade 

na budovu od veľkej brány v ľavo). Predmetom tejto zákazky nie je veľká brána, vstupná bránička 

a ani časť oplotenia na úrovni budovy (od veľkej brány v pravo). 

 

- Čiastočné odstránenie poškodenej časti existujúceho betónového múrika 

- Odstránenie kovového plotu a stĺpikov oplotenia 

- Očistenie betónového múrika od nesúdržných častí 

- Penetrácia múrika 

- Čiastočné odkopanie po oboch stranách plotového múru 

- Prikotvenie výstuže na obidve strany múrika 

- Naviazanie výstuže - obojstranne 

- Debnenie obojstranné 

- Betónová zálievka múrika po oboch stranách 

- Osadenie stĺpikov oplotenia, osadenie pletiva 

- Drobné vysprávky a stavebné práce 

- Dodanie a doprava potrebných zariadení, stavebných a iných materiálov 

- Odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu. 
 

http://www.dednb.sk/
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Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 výzvy -  rozpočet. 

 

          Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa platných STN noriem, vyhlášok, 

technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na dielo a platných 

právnych prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov. Všetky materiály a technológie 

použité na vykonanie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. 

 

            Zhotoviteľ je povinný pri výkone diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, 

dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákona č.124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVR SR č. 

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci a požiarnu ochranu v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

     Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku. 

 

     Po ukončení činnosti uchádzač dôsledne odstráni vzniknutý odpad a zabezpečí jeho likvidáciu 

na vlastné náklady. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných 

právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz likvidáciu odpadu je 

potrebné zohľadniť v cenovej ponuke. Uchádzač zodpovedá za ochranu životného prostredia 

i okolitých priestorov. 

 

     Predmet zákazky bude považovaný za splnený po jeho zhotovení, t.j. potvrdením preberacieho 

protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky a dodaní nasledujúcej dokumentácie:  

- certifikáty a atesty použitých materiálov, 

- ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky. 

 

     Verejný obstarávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov odo dňa 

jeho prevzatia uvedeného v preberacom protokole. 

 

     V prípade, že v podkladoch zákazky bude uvedený konkrétny názov výrobku resp. odkaz na     

konkrétny výrobok, môže uchádzač predložiť aj ekvivalent k tomuto výrobku. V prípade, že 

uchádzač predloží ekvivalent, musí spolu s ponukou doplniť aj technické údaje k ponúkanému 

ekvivalentu. Za ekvivalent sa považuje výrobok s vlastnosťami a technickými parametrami 

rovnakými resp. lepšími, ako výrobok uvedený v podkladoch zákazky. 

 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky 

        Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa, Nálepkova 1049/13, 968 01 Nová Baňa. 

 

 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

 Predmet zákazky sa nedelí na časti.  

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie cenovej ponuky na časť predmetu zákazky.     

Vyžaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky, definovaný v tejto  výzve 

a súvisiacich dokumentoch, ktoré sú prílohami tejto výzvy.  
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7.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
    45215215-7  Stavebné práce na detských domovoch 

 45111300-1  Demontážne práce 

 45112000-5  Výkopové zemné práce a presun zemín 

 45112700-2  Terénne úpravy 

 90500000-2  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 

 
8. Predpokladaná hodnota zákazky 

 Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom určená v zmysle  

§ 6 zákona o verejnom obstarávaní vo výške:  7 057,55 EUR bez DPH. 
 

Cenová ponuka, ktorá bude obsahovať návrh ceny predmetu zákazky s hodnotou určenou bez DPH 

vyššou ako  je  určená  predpokladaná hodnota zákazky (PHZ 7 057,55 EUR  bez DPH),  sa 

považuje za inak neprijateľnú cenovú ponuku a nebude zaradená do vyhodnotenia cenových ponúk 

a  jej nezaradenie s dôvodmi nezaradenia oznámi verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý danú 

cenovú ponuku predložil. 

 
9. Možnosť predloženia variantných riešení: 
 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 

 Verejný obstarávateľ vystaví úspešnému uchádzačovi na predmet zákazky objednávku.  

 

 
 

 

          Termín začatia stavebných prác: je do troch pracovných dní po doručení objednávky - dňom 

odovzdania a prevzatia staveniska.  

           Prevzatie staveniska za účelom vykonania diela bude vykonané na základe preberacieho 

a odovzdávacieho protokolu, vystaveného v dvoch rovnopisoch, z ktorých dostane po jednom 

objednávateľ a dodávateľ. 

 

  Termín ukončenia realizácie predmetu zákazky je do 50 kalendárnych dní odo dňa prevzatia 

staveniska, najneskôr do 31.08.2021.  

 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v 

ktorých sa uvádzajú: 
  

 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada 

za poskytnutie tovaru a služieb bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na 

základe daňového dokladu faktúry vystavenej poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 14 dní odo 

dňa doručenia daňového dokladu. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je preberací protokol podpísaný 

zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.  
  

 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
  

 Cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky 

definovaným v bode 4 a v prílohách tejto výzvy s určenými technickými a funkčnými parametrami 

a návrh ceny bude tvoriť súčet cien jednotlivých položiek predmetu zákazky uvedených v rámci 

opisu predmetu zákazky a súvisiacich príloh tejto výzvy. 
 

 Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať cenové  ponuky podľa predloženého návrhu  na 

plnenie kritéria: „Cena za predmet zákazky celkom (vrátane DPH)“, pričom navrhovaná cena 

celkom  musí byť navrhnutá  za celý predmet zákazky v zmysle opisu predmetu zákazky a príloh 

tejto výzvy.   
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 Návrh ceny celkom za predmet zákazky  musí zahŕňať všetky náklady spojené 

s dodaním predmetu zákazky a jeho riadnym plnením. 
 

 Návrh ceny – návrh na plnenie kritéria  verejný obstarávateľ žiada predložiť v ponuke  

v štruktúre  a vo forme podľa prílohy č. 2 nasledovne: cena celkom za všetky položky dodania 

predmetu zákazky bez DPH, hodnota DPH a  cena celkom za všetky položky dodania predmetu 

zákazky s DPH (súčet  cien všetkých položiek). 
 

 Ak  uchádzač nie je platcom DPH, ním navrhovaná cena celkom za predmet zákazky bude 

zahŕňať aj čiastku DPH vo výške 0, hodnota  zákazky cena celkom je konečná. 

Na danú skutočnosť, že uchádzač nie je platcom DPH upozorní uchádzač  uvedením tejto 

informácie v ponuke v prílohe č. 2.  

 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v cenovej 

ponuke uviedol, že nie je platcom DPH a  v priebehu postupu zadávania tejto zákazky alebo 

v priebehu plnenia predmetu zákazky  sa stane platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o 

hodnotu DPH. 
 

 Uchádzač uvedie navrhovanú jednotkovú cenu položiek a cenu celkom za všetky položky 

v požadovanom  rozsahu ako cenu celkom s DPH (v prípade neplatcu DPH ako cenu celkom – cenu 

konečnú s DPH vo výške 0).   

 
12. Podmienky účasti záujemcov: 

        Pre naplnenie § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, 

aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm.  e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

        Uchádzač preukazuje  splnenie  podmienok účasti  týkajúcich sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 písm.  e) a f) zákona o verejnom obstarávaní predložením : 
 

 
 

a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
 

b) čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 
 

          Verejný obstarávateľ neuzatvorí objednávku na plnenie predmetu zákazky ak budú 

u uchádzača existovať dôvody  na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní (vznik konfliktu  záujmov,  ktorý nie je možné odstrániť inak). 

             
13. Obsah ponuky 

       Cenová ponuka predložená uchádzačom  musí obsahovať: 
 

       Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,   minimálne v rozsahu : 

- obchodné meno/názov uchádzača, 

- adresa sídla uchádzača,  

- štatutárny orgán  

- kontaktná osoba,  

- telefón, e-mail,  

- IČO, DIČ, IČ DPH,  

- bankové spojenie,  

- kontaktná osoba s kontaktnými údajmi- tel. e-mail. 

Obsah identifikačných údajov musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať  za uchádzača alebo  

v jeho mene.  
 

       Vyplnený návrh na plnenie kritéria  podľa prílohy č.2 tejto výzvy, podľa pokynov určených  

       na tvorbu ceny uvedených v tejto výzve. 
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 Vyplnený rozpočet -výkaz výmer - príloha č. 6 výzvy. 
 

      Súhlas so spracovaním osobných údajov -  príloha č.3 výzvy. 
 

 Čestné vyhlásenie - príloha č. 4 výzvy. 
  

 Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
 

        Nepredloženie niektorého z dokumentov alebo dokladov uvedených v  bode 12 a 13 zakladá   právo  

        verejného obstarávateľa nezaradiť takúto ponuku do procesu vyhodnotenia cenových ponúk. 

 
14. Predkladanie cenovej ponuky 

              Uchádzač predkladá cenovú  ponuku v elektronickej podobe do systému elektronického   

  nástroja EVOSERVIS (ďalej len EN EVOSERVIS), umiestnenom na webovej adrese:  

  https:// www.evoservis.sk., a to v lehote na predkladanie cenových  ponúk podľa požiadaviek  

  uvedených v tejto výzve.  Cenová ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej  

  podobe. V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude  

       prihliadať. 

 

    Predložením cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi uchádzač súhlasí so 

 sprístupnením osobných údajov uvedených v cenovej ponuke verejnému  

 obstarávateľovi a členom komisie, ak takáto bola na vyhodnotenie cenových ponúk  

 zriadená  a s ich použitím výlučne pre účely, ktoré sa priamo viažu k postupu 

 zadávania tejto zákazky a k povinnostiam verejného obstarávateľa viažucim sa  

 k zverejňovaniu dokumentov z postupu zadávania zákazky a k zverejneniu  

 zmluvy.   

 
15. Lehota, miesto, spôsob a forma predkladania cenových ponúk: 

 
 

 
 

Lehota na predkladanie ponúk: do 17.06.2021  najneskôr  do 11:00 hod. 

     

Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou  sa uskutočňuje prostredníctvom 

      certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS, určeného na vykonávanie elektronických  

      aukcií a verejného obstarávania v režime platnej právnej úpravy. Vyššie uvedený elektronický  

      nástroj je prevádzkovaný na internetovej adrese     www.evoservis.sk. 

      Cenové  ponuky sa predkladajú v zmysle platnej právnej úpravy  a všeobecných  

      a obchodných  podmienok a pravidiel EN  EVOSERVIS .  

      Všeobecné a obchodné podmienky elektronického nástroja ako aj postup uchádzača, ktorý   

      je potrebné dodržať pre korektné predloženie cenovej ponuky je definovaný a podrobne   

      opísaný na internetovej adrese www.evoservis.sk. 

      Za včas predloženú cenovú ponuku sa považuje ponuka predložená v lehote na  

      predkladanie ponúk prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS, podaná v  

      súlade s platnou právnou úpravou a normami tohto elektronického nástroja, na internetovej  

      adrese, automaticky vygenerovanej pre túto zákazku v jeho rámci.   

      Elektronická forma cenovej ponuky, doklady a dokumenty  vypracované uchádzačom   

      musia  byť  predložené vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich  

      editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy cenovej ponuky musí  

      byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme, ktorú má k dispozícií uchádzač. 

  

Akákoľvek komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom, 

      súvisiaca s predmetnou zákazkou, bude prebiehať elektronicky, písomnou formou,  

      a to prostredníctvom komunikačného rozhrania sprístupneného na internetovej 

      adrese elektronického nástroja EVOSERVIS v zmysle prílohy č. 5 tejto výzvy.  

      Oznámenie o výsledku vyhodnotenia predložených cenových  ponúk bude uchádzačom  

http://www.evoservis.sk/
http://www.evoservis.sk/
http://www.evoservis.sk/
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      odoslané elektronickou poštou s využitím komunikačného rozhrania vymedzeného pre túto  

      zákazku v rámci elektronického nástroja EVOSERVIS. 

    

Všetky inštrukcie potrebné pre správnu obsluhu softvéru EVOSERVIS sú  

       uvedené na internetovej adrese www.evoservis.sk. V prípade akýchkoľvek užívateľských  

       problémov s predmetným programom je potrebné obrátiť sa na kontaktné osoby, ktorých  

       údaje sú taktiež uverejnené na tejto adrese. 

 

   Cenové ponuky, všetky doklady a dokumenty cenovej ponuky sa predkladajú  

       v písomnej forme  a vyhotovené v slovenskom jazyku, resp. uchádzač  musí na svoje 

       náklady zabezpečiť ich úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokladov 

       a dokume ntov predkladaných  v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad  

       do slovenského jazyka.  

       Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls,  

       *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej  

       formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme. 

 
16.  Poskytovanie informácií a vysvetľovanie výzvy a príloh výzvy  
        Verejný obstarávateľ poskytne informácie a vysvetľovanie všetkých údajov 

  uvedených vo výzve na predkladania cenovej ponuky na základe žiadosti  o vysvetlenie doručenej  

  elektronicky prostredníctvom IS EVOSERVIS najneskôr do 17.06.2021 do 11:00 hod.   

 

Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta realizácie premetu zákazky,  

       aby si sami overili potrebný rozsah prác a získali informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie  

       ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác.  

       Výdavky spojené s obhliadkou objektu idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku je potrebné vopred  

       dohodnúť telef. na čísle 045/2433020, 2433022 v pracovnom čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. 

         

Ak po vykonanej obhliadke bude mať záujemca  otázky týkajúce sa predmetu 

zákazky, tieto budú zodpovedané len na základe ich doručenia v písomnej forme 

prostredníctvom EN EVOSERVIS najneskôr 17.06.2021 do 11:00 hod., pričom odpovede budú 

odoslané všetkým známym záujemcom s cieľom zabezpečenia  rovnakého zaobchádzania 

s uchádzačmi a budú zverejnené v systéme EN EVOSERVIS.      

 
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

        Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky 

kritérium: „najnižšia cena celkom na predmet zákazky v eur s DPH“, 

t.j. cena celkom za celý predmet zákazky v rozsahu opisu predmetu zákazky podľa tejto výzvy 

a podľa prílohy č. 2, vrátane DPH,   na základe § 44 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Ceny uvedené v Návrhu na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2  sa zaokrúhľujú na dve 

desatinné miesta. 
          

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

       neskorších predpisov a musí byť stanovená v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve. 
 

 Verejný obstarávateľ/alebo ním zriadená komisia na vyhodnotenie cenových ponúk, 

 bude vyhodnocovať cenové ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti  a požiadaviek na  

 predmet zákazky, určených v tejto výzve. 
           

Po vyhodnotení cenových ponúk a po určení poradia a úspešnosti, výsledok verejný  

        obstarávateľ oznámi uchádzačom a úspešnému uchádzačovi oznámi prijatie jeho ponuky a vyzve  

        ho na súčinnosť vedúcu k vystaveniu objednávky. 
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18. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 
        Zákazka nie je vyhradená pre registrované integračné pracoviská /chránené dielne. 
 

19. Výsledkom verejného obstarávania bude:  Objednávka. 

 

20. Ďalšie informácie 
           

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, bolo začaté,   

- nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že cenové ponuky nebudú zodpovedať  

podmienkam a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo budú 

inak neprijateľné. 
 

          Verejný obstarávateľ príjme cenovú ponuku uchádzača, ktorý bol vyhodnotený na 

základe stanoveného kritéria na prvom mieste a ponúkol najnižšiu cenu celkom zadaný predmet  

zákazky, a ktorý splnil  podmienky účasti a požiadavky určené v tejto výzve na predmet zákazky. 
 

               Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou , zabezpečovaného formou  výzvy 

         na predkladanie  cenových ponúk pre uchádzačov ktorí predložili cenové ponuky  nevyplývajú na  

         základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na vystavenie objednávky na plnenie predmetu  

         zákazky, oprávnenia spojené  s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní ani  

         právo na úhradu  nákladov spojených s jej predložením. 
          

           Podmienky neupravené touto Výzvou na predkladanie cenových ponúk ZsNH sa 

         riadia a dopĺňajú podmienkami stanovenými v objednávke, ktorá je  neoddeliteľnou súčasťou  

         dokumentácie VO a tejto výzvy. 
 

 

         V Novej Bani,  dňa  08.06.2021 

 

          Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

           Adriana Kôpková 

           ekonómka hospodárka 

 

 

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

                                                               Mgr. Ing. Katarína Volfová 

                                Riaditeľka CDR NB 

Neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy tvoria nasledujúce prílohy: 

 

Príloha č. 1   Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky - formulár                           

Príloha č. 2  Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – formulár 

Príloha č. 3              Súhlas so spracovaním osobných údajov- formulár 

                          Príloha č. 4            Čestné vyhlásenie - formulár 

Príloha č. 5  Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. 

                                záujemcami            

 

Príloha č. 6             Rozpočet 

 

Uchádzač vloží  CENOVÚ PONUKU A PRÍLOHY  priamo do systému  EVOSERVIS 
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