
Obec Hrušov IČO: 00328308  Hrušov 5, 04943 Hrušov 
Zastúpená : ER – STAVING s.r.o, IČO :  36 714 941  

                         
 

   
 

    
         Naše číslo:  
         Vybavuje:  
                                          Mobil:     
                               Email:                                                 
        
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
VEC: 
Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky 
 
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác 
pod  názvom: ÚDRŽBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V HRUŠOVE 
 
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu verejného 
obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky 
zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s výzvou na 
predkladanie ponúk. 
 
S pozdravom, 
 
 
 
V  Hrušove dňa 14.05.2020     

                                                                                                                    
Eika Szabadosová, 
Poverená  osoba  
 
 
Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk 
              Prílohy 

 

                    

Adresát:  



Výzva na predkladanie ponúk 
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”)  
 
1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ, v zmysle § 7 ods. 1. písm. b)  ZVO  

 
Názov: 

 
Obec HRUŠOV 

  
 
Sídlo: 

 
049 43 Hrušov č. 5 

       
 
IČO: 

 
         00328308 

 
Zastúpený  : 

 
Gabriel Parti, starosta    

Kontaktné údaje pre verejné 
obstarávanie  : ER – STAVING s.r.o.,   

 
2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA USKUTOČNENIE  VO  

 
Názov: 

 
ER -  STAVING  s.r.o.     IČO :  36 714 941 

 
Sídlo: 

 
Šafárikova   ul. 39, 048 01 Rožňava  

 
IČO: 

 
36 714 941  

 
Kontaktná osoba: 

 
Erika Szabadosová  

 
Tel./mob. kontakt: 

 
Tel.č.: 0905 921 307  

 
Mailová adresa: 

 
e-mail.: erstaving@gmail.com  

 
3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY 

Názov predmetu zákazky:  ÚDRŽBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V HRUŠOVE 
Druh zákazky:  

1. Stavebné   práce   
 
4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je realizácia stavebných      prác podľa  vypracovaného   výkazu  výmer a špecifikácie . Jedná 
sa   o stavebné   práce  spojené   s údržbou miestnej  komunikácie .   
Opis predmetu   zákazky  : 
 Stavebné  práce  budú  pozostávať  z úpravy  doterajšieho krytu  :  
• Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 

hr. 50 mm   
• Vyrovnávka - ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm    
V trase  komunikácie  sa budú nachhádzať  uličné  vpuste,   výškovo  sa  upravia   aj  tie   podľa   požadovanej   
výšky   miestnej  komunikácie.  

mailto:erstaving@gmail.com


 
5. NOMENKLATÚRA (CPV) 

Hlavný slovník:  
45 00 00 00  Stavebné   práce  

 
6. NUTS 

SK042 – Košický  kraj   
 
7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmet zákazky nie  je   rozdelený  na  časti   
 
8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, PODMIENKY   FINACOVANIA 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov   vlastných  prostriedkov prostriedkov verejného  obstarávateľa 
. Zhotoviteľovi  sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 
platobného styku . Faktúra   za   realizované práce bude  uhradená   do  30 pracovných   dní  odo dňa jej  doručenia 
do podateľne  verejného  obstarávateľa 

 
9. ZMLUVA  

Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzavretie Zmluvy  o dielo     , 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
10. MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

Miesto: Hrušov č.5, 049 43 Hrušov  
Termín zahájenia   prác : Odovzdanie   staveniska prebehne do   3 pracovných   dní   odo  dňa  nadobudnutia   
účinnosti  zmluvy .  Zmluva  nadobudne účinnosť nasledujúci   deň  po jej  zverejnení na webovom  sídle   verejného  
obstarávateľa.   
Lehota   plnenia  :   max.  20 pracovných    dní  

 
11. OBHLIADKA 

Pre   vypracovanie   kvalifikovanej  ponuky sa uchádzačom sa   odporúča   uskutočniť  miestnu  obhliadku   v mieste 
stavby.   
Uchádzač  termín   miestnej   obhliadky   dohodne  min.   1 deň pre samotnou   obhliadkou   na  tel.   č.0905 935 
621  so   starostom obce p. Gabrielom Partim..  
Výdavky   spojené  s miestnou   obhliadkou znášajú   záujemcovia bez   akýchkoľvek  nárokov od  verejného   
obstarávateľa. 

 
12. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
13. CENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov; 

b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) s presnosťou na 2 
desatinné miesta; 

c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
• sadzba DPH a výška DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 



d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 

e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy cenu celkovú a 
nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého predmetu zákazky; 

f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú v čase 
predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo výške 20% 
DPH, ako aj všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú 
predmetom fakturácie zahraničného uchádzača; 

 
14. PREDKLADANIE PONUKY 

a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo 
českom jazyku.  

 
15. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY 

a) Titulný  list   ponuky s identifikačnými   údajmi   uchádzača s vyplnenými   prílohami, ktoré  tvoria   
povinnú súčasť  . 

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, §   32,   verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.  
(47a)§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti 
byrokracii).  
Verejný  obstarávateľ  si  vopred  overil   prostredníctvom  verejne  dostupných   zdrojov  oprávnenosť   poskytovať  
stavebné  práce  u vytipovaných   hospodárskych   subjektoch.   Ak  sa do verejnej   súťaže  prihlási   záujemca  
na  základe  zverejnenej   výzvy  z webového   sídla  verejného   obstarávateľa,   predloží   iba  kópiu   výpisu   
z Obchodného   ,  resp.  Živnostenského   registra. 

b) Vyplnené Prílohy , ktoré   tvoria   súčasť   tejto   výzvy  
     Listinné dokumenty a doklady, ktoré sú vystavené uchádzačom, musia byť podpísané oprávnenou osobou 

uchádzača v súlade s oprávnením podpisovať za uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou, v prípade 
splnomocnenia sa vyžaduje aj predloženie splnomocnenia. 

 
 
16. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky 
Víťaznou   ponukou sa  stane   ponuka s najnižšou  ponukovou  cenou. Ďalej  sa  zoradí  poradie  . 
V prípade predloženia  jedinej  ponuky  sa  bude  skúmať  jej   prijateľnosť  u verejného obstarávateľa. 

 
17. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Do :  29.05.2020 do   11:00 hod.    
Otváranie obálok  sa   uskutoční bez   účasti   uchádzačov. 

 
18. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 

Uchádzač predloží ponuku v súlade  s bodom  15 tejto   výzvy  na  adresu  :  
ER -   STAVING s.r.o.,  Šafárikova  39, 048 01 Rožňava  
Označenie obálky :  

1. Adresa odosielateľa 
2. Adresa  adresáta :   uvedená  v bode   1 
3. Názov  zákazky :   Údržba  miestnej  komunikácie  -  Hrušov , verejná   súťaž  „NEOTVÁRAŤ ! “   

Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale  
 
19. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY  BEZ  DPH  :     

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/177/#paragraf-1.odsek-3


1. Stavebná  časť  :      ------------------------ 
 
20. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 

Dátum vyhotovenia: 14.05.2020 
Vypracovala: Erika Szabadosová 

 
21. PRÍLOHY VÝZVY 

  Prílohy  :    Výkaz   výmer  -   stavebná   časť  
                     Návratka 
                     Identifikačné údaje   uchádzača                  
                 

 
22. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

    
• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 ZVO 

• Uchádzač znáša  všetky  výdavky a náklady spojené s prípravou  a predložením ponuky sám, bez  
akéhokoľvek  finančného  nároku  vo  verejnému  obstarávateľovi.  

• Úhrada faktúr sa stanovuje  na   30 dní,  odo  dňa  doručenia   faktúry verejnému   obstarávateľovi.  
• Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia. 
• S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
• Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný 

obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí. 
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

• Verejný   obstarávateľ  si  vyhradzuje   právo  v prípade  nepriaznivého   počasia,   ktoré   by  bránilo   
dodržanie technologickému   postupu      práce  prerušiť a pokračovať  v nich   v priaznivom   období.   

• Verejný   obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  zúžiť ,  resp.   rozšíriť predmet  zákazky  v závislosti  od  
jeho  finančných  prostriedkov.  

• Informácia  o výsledku  vyhodnotenia ponúk  bude  zaslaná   každému uchádzačovi,  ktorý   predložil 
ponuku  

• Na  predloženie Zmluvy  o dielo  bude vyzvaný iba víťazný   uchádzač.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 
 

Obec Hrušov IČO: 00328308  Hrušov 5, 04943 Hrušov 
 
 
 
 
Identifikačné   údaje   ( Návratka !  )   
 
 
Verejný  obstarávateľ:  
Obec HRUŠOV  
Sídlo:  Hrušov č. 5, 049 43 Hrušov  

Predmet zákazky  : Stavebné práce 
  

Názov zákazky :  
ÚDRŽBA MIESTNEJ 

KOMUNIKÁCIE V HRUŠOVE 

    Postup podľa :     § 117  Zák. Č.  343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

 
I. Názov, sídlo uchádzača 

 
Obchodné meno : IČO : 

 
 
 
 
 
 
 

IČ DPH :  (DIČ)  

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Štatutárny zástupca : Tel.: 

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

IBAN :    

E-mail : 

Spoločnosť zapísaná  v registri Okresného   súdu :  ...... 

 



 

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

 

          Podpis a pečiatka 

              oprávnenej osoby za uchádzača 



Príloha č. 2 
 

 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  
 
 

 
Názov zákazky:  ÚDRŽBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V HRUŠOVE 
 
Identifikačné údaje uchádzača:  
Názov uchádzača: ......................................................... 
 
Sídlo uchádzača: ........................................................... 
IČO uchádzača: ............................................................ 
 
E-mail kont. osoby: ......................................................  
Telefón kont. osoby: .................................................... 
 

P. č. Položky predmetu obstarávania MJ Množstvo 
MJ 

Cena za 
všetky 
MJ bez 

DPH 

Výška DPH 
20 % 

(za všetky 
MJ) 

Cena celkom 
vrátane DPH 

– konečná 
cena 

(za všetky 
MJ) 

1.  

 
 
 
 
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

 
Stavba  1    

Cena celkom za celý predmet zákazky:    
Ak je uchádzač platiteľom DPH, uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, 
v ponuke na to upozorní. 
 
 

Vyplnené dňa: 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača 
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu 

uchádzača oprávneného konať 
v záväzkových vzťahoch 



 
Príloha č.3 
 

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA/ZÁUJEMCU 
 
Uchádzača/záujemcu:  .........................................................................................................  
 
Vyhlásenie uchádzača/záujemcu 
 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: 
ÚDRŽBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V HRUŠOVE, ktoré určil verejný obstarávateľ. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  
3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne 
uložená sankcia. 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov.  
 
 
 
 
 
 
Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  

                                                                                      (vypísať meno, priezvisko a funkciu  
                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 4 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
Názov zákazky: ÚDRŽBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V HRUŠOVE 

 
 

..................................................................................................(doplniť názov uchádzača), zastúpený  
 
................................................................................................(doplniť meno a priezvisko štatutárneho 
zástupcu) ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len 
„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) 
výzvou na predkladanie ponúk zo dňa .................................................(doplniť dátum), týmto  

čestne vyhlasujem, že 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná 
osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  
 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 
zadaním tejto zákazky,  
 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v 
priebehu procesu verejného obstarávania,  
 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a 
úplné informácie.  
 
 
 
V .........................(doplniť miesto) dňa ...................................(doplniť dátum)  
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––-  
(doplniť podpis) 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRÍLOHA Č. 3 :   
 
Vzor čestného vyhlásenia o súhlase s obchodnými podmienkami 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SÚHLASE S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI 
 
 

Podpísaný /á/ ............................................................................rod........................................................ 



narodený /á/ dňa ......................................................................................................................... v ................................................ 
 

bytom v ................................................... ulica .................................................č. domu ........ okres 

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

(údaje vyplní uchádzač, v prípade, ak za uchádzača nepostačuje v zmysle oprávnenia vystupovať za spoločnosť vyhlásenie 
jednej osoby, uvedú sa údaje koľkokrát je potrebné) 

 
 

ako štatutárny zástupca oprávnený vystupovať za uchádzača ..................................................... (uchádzač doplní názov, sídlo 
a IČO uchádzača) 

 
 

vyhlasujem na svoju česť 
 
 

že uchádzač ....................................................................................................... (uchádzač vyplní názov, 
sídlo a IČO uchádzača), ktorý predkladá cenovú ponuku v rámci predmetného zadávania zákazky vyhláseného Cirkevným 
zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku  Rožňava 
, na predmet zákazky „ROŽŇAVA, ŠKOLA – Bývalá evanjelická dievčenská škola č. ÚZPF 10 133/1 , Oprava  strechy  
I. etapa, Šafárikova ul. č. 3, Rožňava   

  
 

súhlasí s obchodnými podmienkami  v plnom rozsahu. 
 
 
 
 
 
 

V ................................... dňa ...................................... 
čitateľný podpis 

(údaje vyplní uchádzač, v prípade, ak za uchádzača nepostačuje v zmysle oprávnenia vystupovať za spoločnosť podpis jednej 
osoby, použije sa koľkokrát je potrebné)



PRÍLOHA č. 5:  
1. Výkaz výmer 

 
 

1. Cena za predmet zákazky sa stanovuje v zmysle platnej legislatívy o cenách. 
 

2. Cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie. Celková cena, ktorú uchádzač v 
ponuke uvedie sa za takú považovať aj bude. Pre vyhodnotenie cien ponúk je rozhodujúca celková cena. Ak 
uchádzač predloží dve rôzne celkové ceny v jednej ponuke, platiť bude cena výhodnejšia pre zadávateľa, ak 
neovplyvní poradie uchádzačov. Ak celková cena predmetu zákazky nerobí ponuku mimoriadne nízkou a 
uchádzač sa stane úspešným uchádzačom, ak sa dopustil prípadných matematických chýb, bude povinný ich 
odstrániť v rámci poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, tak, aby sa celková cena ponuky 
nezmenila. 

 
3. Uchádzač musí pre každú položku výkazu výmer za predmet zákazky, ak ich je viac ako jedna, uviesť aj 

jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčtom súčinov jednotkovej ceny a množstva MJ položky všetkých 
položiek uvedených v zozname položiek, ktorý je súčasťou predmetného výkazu - výmer. V prípade, že 
uchádzač neuvedie pre každú položku výkazu výmer jednotkovú cenu, bude požiadaný o vysvetlenie ponuky, 
pričom vysvetlením ponuky uchádzač nemôže meniť ponuku a teda ani celkovú cenu ponuky. 

 
4. Všetky jednotkové ceny, položkové ceny i celkové ceny musia mať najviac dve desatinné miesta. 

Upozorňujeme uchádzačov na nastavenie formátu čísla na 2 desatinné miesta, nie na zaokrúhľovanie na 2 
desatinné miesta. Nenastavenie správneho formátu, resp. nevykonanie skúšky správnosti súčtu vyobrazených 
čísiel, ktoré budú mať dve desatinné miesta len kvôli zaokrúhleniu na 2 desatinné miesta a nie kvôli nastaveniu 
formátu na dve desatinné miesta spravidla spôsobí matematickú chybu. 

 
5. Položky vo výkaze-výmer nie je možné bez súhlasu verejného obstarávateľa zmeniť. 

 
6. Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne splnenie 

predmetu zákazky.  Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce  cenu predmetu zákazky     s výnimkou možností 
podľa zmluvy, sú vylúčené. 

 
7. Cenový návrh musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača v súlade s oprávnením podnikať (podpis a 

pečiatka, ak je povinný používať pečiatku), s uvedením dátumu vyhotovenia. 
8.  
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