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

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

„Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie 
služieb v oblasti cestovného ruchu“ 

 
1.  Identifikácia osoby podľa §8, ods. 1:  
Názov:   Milan Korytko KORYTKO  
Sídlo:    Dargov 229, 076 61 Dargov 
Zastúpený:  Milan Korytko, fyzická osoba - podnikateľ 
IČO: 33154945 
DIČ: 1020693179 
IČ DPH: SK1020693179 
Tel.  +421 56 2864658 
M: +421 903904544 
E – mail: korytko@hoteldargov.sk 
www. hoteldargov.sk 
Zapísaný v Živnostenskom registri Slovenskej republiky vedenom Okresným úradom 
Trebišov, registračné číslo: 811-2611, dátum zápisu: 11. 1. 1993 
Osoba podľa § 8, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. 
 (ďalej  „verejný obstarávateľ“) 

 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
 
Organizácia poverená verejným obstarávateľom  
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905127229 

Telefón: +421 574431022 

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

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: Košický samosprávny kraj, Okres Trebišov, k. ú. Dargov, p. č. 
687/7, 687/8, 687/15, 695/6, 695/7, 695/8, 695/9, 695/10, 695/11, 695/12, 695/13, 695/14 a 696.. 
 
3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie 
45321000-3 Tepelnoizolačné práce 
45331110-0 Inštalovanie kotlov 
45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia 
45310000-3 Elektroinštalačné práce 
45315300-1 Inštalovanie zásobovania elektrickou energiou 
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Názov zákazky:  
Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie 
služieb v oblasti cestovného ruchu 
 
Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je realizácia prác pre zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím 
obnoviteľných zdrojov a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu na týchto objektoch: 
 
Čerpacia stanica - Biele studničky 
Navrhovaný systém sa skladá z 108 ks fotovoltaických panelov, umiestených na streche novostavby a 
prekrytia čerpacej stanice. Panely sú prepojené a zvedené do technickej miestnosti kde sa napoja na 
menič elektrického prúdu. Do systému je pripojená aj batéria AGM Deep Cycle 12V victron control 
box alebo ekvivalent.  
Celkový výpočtový výkon je 31 800kWh/ročne. 
 
Hotel - Biele studničky  
Ako zdroj je použitý podľa vyhlášky č.324 ´´starý plynový kotol´´ a akumulačný zásobník tepla s 
objemom 500 litrov s napojením na vykurovaciu sieť z PPR potrubia. Pre odovzdávanie, sú použité 
doskové vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie. Navrhuje sa  odstrániť pôvodný zdroj, 
akumulačný zásobník a nahradiť ho novým tepelným čerpadlom vzduch/voda s akumulačným 
zásobníkom a sekundárnym zdrojom - novým plynovým kondenzačným kotlom, kvôli pripojeniu na 
pôvodnú sieť, tj. dosiahnutie dostatočného výkonu pri okrajových tepelných podmienkach. 
Kotolňa nie je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do žiadnej kategórie lebo ani jeden spotrebič 
neprekračuje výkon 50kW. Odberné plynové zariadenie sa navrhuje a realizuje podľa TPP 704 01. Z 
hľadiska znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. kotolňa zaradená do kategórie – 
malé zdroje – so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.  
Ako hlavný zdroj je použité tepelné čerpadlo 29,3kW. Ako záložný zdroj je použitý navrhovaný 
plynový kondenzačný kotol, s napojením cez navrhovaný anuloid. Ako akumulačný zásobník je 
navrhnutý s objemom 950 litrov. Následne je cez navrhovaný doskový výmenník pripojený existujúci 
rozdeľovač pre čerpadlové skupiny. Exitujúce sú, 4 čerpadlové skupiny - 2xpre vykurovanie, 
vzduchotechniku a ohrev TV.  
Ohrev teplej vody bude v nepriamo vyhrievanom zásobníku cez samostatnú čerpadlovú skupinu. 
Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo/plynový kotol. Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku 
rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je potrebné 
zapojiť s využitím všetkých komponentov podľa schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa 
výrobcu. 
Pripájanie sa na existujúcu vykurovaciu strieť, cez oddeľovací doskový výmenník. Sieť je vytvorená z 
PPR potrubia. Plynový kotol, spotrebič typu C, má uzavretú spaľovaciu komoru a preto nepotrebuje 
nasávať vzduch z priestoru, v ktorom je umiestnený. Odvod spalín z kotla je potrubím DN100/60 
vhodný pre odvod spalín z kondenzačného kotla. Komín bude dodávkou stavby a bude prevedený z 
materiálov vhodných pre prevádzku plynových kondenzačných kotlov. 
 
Chatky - Biele studničky 
Ako zdroj je použitý podľa vyhlášky č.324 ´´starý plynový kotol´´ s napojením na teplovod, pre 
objekty chatiek a sály. Navrhuje sa  odstrániť pôvodný zdroj, akumulačný zásobník a nahradiť ho 
novým tepelným čerpadlom vzduch/voda s akumulačným zásobníkom a sekundárnym zdrojom - 
novým plynovým kondenzačným kotlom, kvôli pripojeniu na pôvodnú sieť, tj. dosiahnutie 
dostatočného výkonu pri okrajových tepelných podmienkach. Pre prípravu TV v apartmánoch, bude 
slúžiť samostatný bivalentný zásobník s pripojením na navrhovanú site a ako sekundárny zdroj bude 
použité exitujúce tepelné čerpadlo vzduch/voda. 
Kotolňa nie je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do žiadnej kategórie lebo ani jeden spotrebič 
neprekračuje výkon 50kW. Odberné plynové zariadenie sa navrhuje a realizuje podľa TPP 704 01. Z 
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hľadiska znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. kotolňa zaradená do kategórie – 
malé zdroje – so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.  
Ako hlavný zdroj je použité tepelné čerpadlo, 29,3kW. Ako záložný zdroj je použitý exitujúci plynový 
2x kondenzačný kotol 35kW, s napojením cez navrhovaný anuloid. Tepelné čerpadlo je pripojené cez 
navrhovaný doskový výmenník na navrhovaný akumulačný zásobník, s objemom 950 litrov, pripojený 
existujúci rozdeľovač pre čerpadlové skupiny.  
Ohrev teplej vody bude v 2x existujúcom nepriamo vyhrievanom zásobníku s napojením za doskovým 
výmenníkom. Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo. Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku 
rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je potrebné 
zapojiť s využitím všetkých komponentov podľa schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa 
výrobcu. 
Použité sú dve čerpadlové skupiny, prvá napája vykurovanie v 2.NP chatiek.  
Druhá, napája teplovod vedený k zemine. Z ktorého sa napája 1.NP pre chatky a následne objekt 
apartmánov a sály. Cez anuloid a oddeľovací výmenník pre VZT. Plynový kotol, spotrebič typu C, má 
uzavretú spaľovaciu komoru a preto nepotrebuje nasávať vzduch z priestoru, v ktorom je umiestnený. 
Odvod spalín z kotla je potrubím DN100/60 vhodný pre odvod spalín z kondenzačného kotla. Komín 
bude dodávkou stavby a bude prevedený z materiálov vhodných pre prevádzku plynových 
kondenzačných kotlov. 
 
Skladové hospodárstvo - Biele studničky 
Ako zdroj je použitý podľa vyhlášky č.324 ´´starý plynový kotol´´ a akumulačný zásobník tepla s 
obobjemom 500 litrov s napojením na vykurovaciu sieť z PPR potrubia. Pre odovzdávanie, sú použité 
doskové vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie. Navrhuje sa  odstrániť pôvodný zdroj, 
akumulačný zásobník a nahradiť ho novým tepelným čerpadlom vzduch/voda s akumulačným 
zásobníkom a sekundárnym zdrojom - novým plynovým kondenzačným kotlom, kvôli pripojeniu na 
pôvodnú sieť, tj. dosiahnutie dostatočného výkonu pri okrajových tepelných podmienkach. 
Kotolňa nie je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do žiadnej kategórie lebo ani jeden spotrebič 
neprekračuje výkon 50kW. Odberné plynové zariadenie sa navrhuje a realizuje podľa TPP 704 01. Z 
hľadiska znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. kotolňa zaradená do kategórie – 
malé zdroje – so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.  
Ako hlavný zdroj je použité tepelné čerpadlo, 29,3kW. Ako záložný zdroj je použitý navrhovaný 
plynový kondenzačný kotol, s napojením cez navrhovaný anuloid. Ako akumulačný zásobník je 
navrhnutý s objemom 950 litrov. Následne je cez navrhovaný doskový výmenník pripojený existujúci 
rozdeľovač pre čerpadlové skupiny. Exitujúce sú, 4 čerpadlové skupiny - 2xpre vykurovanie, 
vzduchotechniku a ohrev TV.  
Ohrev teplej vody bude v nepriamo vyhrievanom zásobníku cez samostatnú čerpadlovú skupinu. 
Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo/plynový kotol. Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku 
rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je potrebné 
zapojiť s využitím všetkých komponentov podľa schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa 
výrobcu. Pripája sa na existujúcu vykurovaciu strieť, cez oddeľovací doskový výmenník. Sieť je 
vytvorená z PPR potrubia. Plynový kotol, spotrebič typu C, má uzavretú spaľovaciu komoru a preto 
nepotrebuje nasávať vzduch z priestoru, v ktorom je umiestnený. Odvod spalín z kotla je potrubím 
DN100/60 vhodný pre odvod spalín z kondenzačného kotla. Komín bude dodávkou stavby a bude 
prevedený z materiálov vhodných pre prevádzku plynových kondenzačných kotlov. 
 
Druh a množstvo prác sú presné popísané v projektovej dokumentácií (príloha č. 3 tejto Výzvy) a  vo 
výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy). 
 
Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak 
uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu 
výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 
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Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent 
musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre. 
 
Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej 
ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent 
s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 237 536,57 € bez DPH 
 
4.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
5.  Variantné riešenie: 

 Neumožňuje sa 
6.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

do 45 dní odo dňa začatia. 
7.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 30.08.2019 do 10.00 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Milan Korytko KORYTKO, 

Dargov 229, 076 61 Dargov ) a osobne na adrese (Milan Korytko KORYTKO, Dargov 
229, Dargov, sekretariát) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto 
výzvy (korytko@hoteldargov.sk). 

 
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
- adresu uchádzača, 

/Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača/ 
- označenie heslom: 

  
 „STAVBA-   NEOTVÁRA Ť“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) Otváranie ponúk:  

dňa 30.08.2019, o 11:00 hod., miestnosť: Milan Korytko KORYTKO, Dargov 229, 
Dargov, sekretariát. Otváranie ponúk je neverejné. 

e) prílohou č. 2  tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť 
svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov). 

f) Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

- Identifika čné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

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

- Fotokópia aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce  

- Návrh zmluvy vrátane príloh: 

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet – predkladá sa do ponuky 
č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje - predkladá sa do ponuky) 
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8.  Podmienky účasti: 
Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o 
oprávnení uskutočňovať požadované práce  
 

9.  Podmienky financovania:  
Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa bude financovať z 
vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov poskytnutých  Úradom podpredsedu 
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len poskytovateľ). Faktúru - 
daňový doklad je možné vystaviť po splnení predmetu zákazky. Platba sa budú realizovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych 
dní odo dňa jej doručenia. 

 
10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena bez DPH.  
 
11.  Spôsob stanovenia ceny:  
 
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, 
kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy. 
 

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
 

C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
 

D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 
D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
D.2. sadzba DPH a výška DPH,  
D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 
 

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

F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková 
cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska 
uskutočňovania stavebnej práce.  
 

G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým   požadovaným 
údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie 
ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov 
tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.  
 

H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1  tejto Výzvy 
a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú 
požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom 
počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v 
prílohe č. 1  tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických 
chýb. 
 

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

J. Návrh ceny musí byť v členení: 
- Cena bez DPH 
- Základ DPH 
- Sadzba DPH 
- DPH 
- Celková cena vrátane DPH. 

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

uchádzača.  
 

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

poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné, 
- cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 

ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
 

M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na 
to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.  

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

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

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

s kladným výsledkom 
 

13.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.  

Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 30.09.2019. 
 

B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného 
predmetu zákazky (ďalej len ZoD).  

 
C. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť 
oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve 
o dielo v článku I. Toto verejné obstarávanie podlieha kontrole postupu zadávania zákazky  
poskytovateľom finančných príspevku. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej 
podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania 
poskytovateľom finančného príspevku a poskytnutia finančných prostriedkom Úradom 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. V prípade neschválenia 
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procesu verejného obstarávania Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného 
dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia  správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou 
poskytovateľ neschváli predmetné verejné obstarávanie alebo oznámenia o neposkytnutí 
finančných zdrojov. 

 
D. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 

prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a to oprávnenými 
osobami v zmysle zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

 
E. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
F. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak  majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných 
užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak   
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému 
obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod 
zapísaných konečných užívateľov výhod.  

 
G. Povinnosť podľa bodu F.   sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je 

výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu zmluvy a nový 
subdodávateľ ku  zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 
ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópií. 

 
H. V prípade zmeny subdodávateľa, ak  tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku 
dňu zmeny subdodávateľa. 

 
I. V prípade, ak nastane prípad že  úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. alebo H., 

nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy.  
 
J. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil 

aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópií. 
 
K. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác 

mal najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska  uzatvorené poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie 
zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške 
zmluvnej ceny. Túto skutočnosť úspešný uchádzač preukáže predložiť kópie dokladu, ktorý 
potvrdzuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby 
realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny. 

 
L. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, 

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

 
Milan Korytko KORYTKO 
Dargov 229, 076 61 Dargov 

Milan Korytko, fyzická osoba - podnikateľ 
M: +421 903904544 

E – mail: korytko@hoteldargov.sk 
Dargov, dňa 19.08.2019 
 
 

  .........................………………………..................
                         Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 
 
Prílohy:  
č. 1A Výkaz výmer vo formáte .pdf:   
č. 1B Výkaz výmer vo formáte .xls:   
č. 2A Návrh ZoD vo formáte .pdf: 
č. 2B Návrh ZoD vo formáte .doc   
č.3 Projektová dokumentácia  
 
 
 


