
     

 

 
 

 

Príloha č. 2  

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 
  

Názov spoločnosti:     

Adresa spoločnosti:     

Krajina:     

Zastúpená:      

IČO:      

DIČ:      

IČ DPH:     

Zapísaný v (nesprávne vyškrtnúť) : 

-  OR alebo ŽR  áno  / nie .................................................................................................... 

- Zoznam hospod. subjektov (ÚVO SR) áno  / nie    .................................................................... 

- Register partnerov verejného sektora    áno  / nie   ..................................................................... 

Bankové spojenie:     

Číslo účtu (v tvare IBAN):     

Internetová adresa organizácie:   

Kontaktná osoba:    

Telefón:      

Fax:      

E-mail:      

 

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

            

       Meno a priezvisko, podpis, pečiatka 

 

  



     

 

 
 

 
Príloha č. 3 

NÁVRH UCHÁDZAČA 
NA PLNENIE KRITÉRIÍ  A CENOVÁ TABUĽKA  

 
Názov zákazky:  „Rekonštrukcia laboratórií ÚPo SAV“ 

(obstarávaná v rámci projektu CEMEA - ITMS kód: 313021T081) 
 

Názov/obchodné meno uchádzača (resp. skupiny dodávateľov):  
 
................................................................................................................................................ 
 
so sídlom: ............................................................................................................................... 
 
IČO: .......................................................... 

 
Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH. 

 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH. 

 
Neoddeliteľnou súčasťou návrhu uchádzača je aj podrobná kalkulácia ponukovej ceny v rozsahu 
oceneného Výkaz výmer a Krycieho listu rozpočtu vo formáte MS EXCEL (viď Príloha č. 1a výzvy).  

 

P.č. Názov položky Cena bez DPH 
v EUR 

DPH 
v EUR 

Cena vrátane 
DPH 

v EUR 

1. Stavebé úpravy    

2. Kanalizácia a vodoinštalácia    

3. Inštalácia ústredného kúrenia    

4. Inštalácia vzduchotechniky    

5. Elektroinštalácia    

6. Súvisiace služby (pokiaľ nie sú zahrnuté 
v položkách 1 až 5)    

Celková cena predmetu zákazky    

 
Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania 
v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi 
žiadne iné dodatočné náklady. 
V................................. dňa .............2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka  

    podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie** za uchádzača 
*      Nehodiace sa  prečiarkne 
**  V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným 
zástupcom/zástupcami každého člena skupiny). 



     

 

 
 

 

 

Príloha č. 4 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
o neuložení zákazu účasti uchádzača vo verejnom obstarávaní 

 
 

Názov/obchodné meno uchádzača(resp. skupiny dodávateľov): 
 

....................................................................................................................................................... 
 
so sídlom: ...................................................................................................................................... 
 
IČO: .......................................................... 
 
ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku na predmet zákazky:  „Rekonštrukcia laboratórií ÚPo SAV“ (

 v rámci projektu CEMEA - ITMS kód: 313021T081) 
  

ČESTNE VYHLASUJEM, 
 

že nemám uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§32 ods. 1 písm. f) ZVO). 
 
           
V.......................................... dňa .................................... 2020 

 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka  

    podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie* za uchádzača 

 
 
 
 

*  V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami 
každého člena skupiny). 

  



     

 

 
 

 
Príloha č.  5 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 

 
 

Názov a sídlo uchádzača  
 

......................................................................................................................................................... 
 
zastúpený (titul, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu)  
 
......................................................................................................................................................... 
 
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku na výzvu verejného obstarávateľa:  
 

Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 84541 Bratislava, IČO: 00586927 
 

na predmet zákazky:  „Rekonštrukcia laboratórií ÚPo SAV“   (v rámci projektu CEMEA -ITMS kód: 
313021T081)  týmto  

 
ČESTNE VYHLASUJEM, 

 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:  
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo 

by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO akékoľvek aktivity, ktoré 
by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,  

b) neposkytol som 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,  

c) 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,  

d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a 
úplné informácie.  

 
Meno a priezvisko, titul:  

Funkcia:  

Podpis a pečiatka:  

 
Dátum a miesto:  

 
 

 



     

 

 
 

 
                                                                                                                                     Príloha č. 6  

 
VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
 
 

Ako uchádzač:.....................................................................................................................................  
 
so sídlom .....................................................................................,  IČO: ..................................  týmto 
 
vyhlasujem, že predložením ponuky na predmet zákazky:  
  
„Rekonštrukcia laboratórií ÚPo SAV“  (v rámci projektu CEMEA - ITMS kód: 313021T081) 
  
súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 
2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane 
osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v 
našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného 
obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné 
orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky. Pri 
spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do 
tretích krajín.  
  
  
V ................................................., dňa ......................  

  
 
  
                                                                                        .......................................................................... 
                                                                                         Meno, priezvisko, podpis, pečiatka uchádzača 

 
  



     

 

 
 

 
Príloha č. 7  

 
ZOZNAM  SUBDODÁVATEĽOV 

(čestné vyhlásenie k subdodávkam) 
 
 

Uchádzač:..........................................................., so sídlom ..................................................................... 
 

IČO: ............................ týmto vyhlasujem, že v  zákazke na uskutočnenie stavebných prác -   
 
predmet zákazky: „Rekonštrukcia laboratórií ÚPo SAV“ (CEMEA - ITMS kód: 313021T081) 
 
1. nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia 

možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré 
sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk) 1 

 
2. budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 1 

a) podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 
 
..................................................%, t. z. .................................................  EUR vrátane DPH 
 
b) zoznam navrhovaných subdodávateľov 2 

Obchodné meno Sídlo IČO Kontaktná 
osoba 

    
    
    

 
c) predmety subdodávok: 2 

Obchodné meno 
subdodávateľa Predmet subdodávky Výška subdodávky 

(v %) 
ýška subdodávky  

(v EUR) 
    
    
    

 
Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa 
§32 ods. 1 písm. f) ZVO resp. má oprávnenie uskutočňovať stavebné práce - preukazuje sa vo vzťahu 
k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 
 
V ..........................................., dňa............................ 
             

     ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu  
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača) 

 
 

1 Nehodiace sa prečiarknite 
2 Použite koľkokrát je potrebné 


