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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
       
 
Vyhlasovateľ, spoločnosť Ţeleziarne Podbrezová a.s. skrátene ŢP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, 
IČO: 31 562 141 (ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“), vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie stavebných prác 
(ďalej aj ako „Výberové konanie“) na zhotoviteľa zákazky „Dielne - stavebné úpravy strechy“ (ďalej aj ako 
„Predmet zákazky“). 

1 IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA 

Názov:  Ţeleziarne Podbrezová a.s. skrátene ŢP a.s. 
Sídlo:  Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
Štatutárny orgán/štatutár:  Ing. Mária Niklová – členka predstavenstva a personálna riaditeľka 
  Ing. Milan Srnka, PhD. – člen predstavenstva a technický riaditeľ 
IČO:  31562141  
DIČ:  2020458704 
IČ DPH:  SK2020458704 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vloţka č.: 

69/S 
 
Kontaktná osoba pre poskytnutie informácií o podmienkach tohto Výberového konania: 
  
Meno, priezvisko, titul:   Bc. Monika Gondová 
Kontaktná adresa:  Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
E-mail:  gondova.monika@zelpo.sk 
Telefón:  +421 911 095 081 
 
Meno, priezvisko, titul:   JUDr. Lucia Danková 
Kontaktná adresa:  Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
E-mail:  dankova@zelpo.sk 
Telefón:  +421 48 645 3468 
 

2 NÁZOV ZÁKAZKY 

„Dielne - stavebné úpravy strechy“ 

3 PREDMET ZÁKAZKY 

3.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizáciu stavby s názvom „Dielne - stavebné úpravy 
strechy“ v zmysle Opisu predmetu zákazky uvedeného v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 

3.2 Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 392 000,00 EUR bez DPH 
V prípade tejto zákazky sa spracoval kontrolný rozpočet na poţadovaný rozsah plnenia, ktorý 
vyhotovila na dané odbornosti spôsobilá osoba (rozpočtár). 

3.3 Mnoţstvo: 1 stavebné dielo 

4 MIESTO A LEHOTA USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

4.1 Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: Súkromná spojená škola Ţeleziarne Podbrezová, Druţby 
554/64, 976 81 Podbrezová. 
 

4.2 Termín uskutočnenia predmetu zákazky: najneskôr do 17. 08. 2020. 

5 PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVÝCH PONÚK 

5.1 Uchádzač môţe predloţiť len 1 ponuku, a iba na celý predmet zákazky na základe Opisu predmetu 
zákazky v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy. 
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5.2 Cenovú ponuku je potrebné predloţiť elektronicky na e-mailovú adresu: gondova.monika@zelpo.sk 
a dankova@zelpo.sk. 

5.3 Predmet správy bude označený ako „Cenová ponuka – Dielne - stavebné úpravy strechy“. 

5.4 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do 18. 05. 2020 do 10:00 hod. 

5.5 Uchádzač môţe Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk 
uvedeného v bode 5.4 tejto výzvy.  

6 SPÔSOB URČENIA CENY 

6.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov, poplatkov či 
provízií a musí zahŕňať všetky náklady na uskutočnenie poţadovaného Predmetu zákazky. 

6.2 Uchádzač v Cenovej ponuke uvedie celkovú cenu na uskutočnenie Predmetu zákazky v zmysle Prílohy 
č. 2 Návrh na plnenie kritéria tejto výzvy v štruktúre:  

celková cena v EUR bez DPH; 
 

(v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). 

7 OBSAH A ZÁVÄZNOSŤ CENOVEJ PONUKY  

7.1 Cenová ponuka musí byť záväzná do 30. 06. 2020. 

7.2 Súčasťou Cenovej ponuky musia byť minimálne nasledovné informácie/dokumenty: 

a) Identifikácia uchádzača (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 
vrátane uvedenia kontaktnej osoby s jej e-mail adresou a tel. číslom); 

b) Výkaz výmer vypracovaný v súlade s Prílohou č. 1 tejto výzvy – Opis predmetu zákazky, 
predloţený aj v editovateľnej podobe; 

c) Návrh ceny za celý Predmet zákazky v súlade s bodom 6 tejto výzvy vypracovaný v súlade s 
Prílohou č. 2 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritéria;  

d) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v Prílohe č. 3 tejto výzvy - 
Podmienky účasti; 

e) Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa bodu 2 
Prílohy č. 5 tejto výzvy - Konflikt záujmov. 

7.3 Dokumenty podľa bodu 7.2 musia byť doručené ako skeny originálov podpísaných osobou, resp. 
osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, okrem dokladov a dokumentov vydávaných inými 
subjektmi ako je uchádzač, napr. dokumenty podľa bodu 7.2 d) tejto výzvy. 

7.4 Ponuka uchádzača musí byť predloţená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo 
mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predloţené 
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preloţené do slovenského jazyka (nevyţaduje sa úradný 
preklad), okrem dokladov predloţených v českom jazyku.  

7.5 Cenová ponuka nesmie obsahovať ţiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 
poţiadavkami a podmienkami uvedenými Vyhlasovateľom v tejto výzve. 

8 UZAVRETIE ZMLUVY A OBCHODNÉ PODMIENKY 

8.1 Výsledkom Výberového konania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Návrh zmluvy bude Vyhlasovateľ vyţadovať len 
od úspešného uchádzača. 

9 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 

9.1 Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tejto výzve budú hodnotené na základe 
jediného kritéria, ktorým je najniţšia cena uskutočnenia kompletného Predmetu zákazky v EUR 
bez DPH určená v súlade s ustanovením bodu 6 tejto výzvy.  

9.2 Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých uchádzačmi je posudzovanie konečnej ceny bez 
DPH, ktorú by Vyhlasovateľ bol povinný zaplatiť uchádzačovi v prípade úspechu jeho Cenovej ponuky 
v tomto Výberovom konaní.  
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9.3 Cenová ponuka s najniţšou celkovou cenou v EUR bez DPH bude vyhodnotená ako úspešná. 

9.4 Kaţdému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

10 ĎALŠIE PODMIENKY 

10.1 Vyhlasovateľ Výberového konania môţe zrušiť toto Výberové konanie, ak 

a) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk, 

b) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil Výberové konanie. 

10.2 O ukončení Výberového konania bude Vyhlasovateľ bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, 
resp. všetky subjekty, ktoré vyzval na predloţenie ponuky. 

10.3 Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej Cenovej ponuky. 

10.4 Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. Úspešný uchádzač v zmluve na Predmet zákazky najneskôr v čase jej uzatvorenia 
uvedie údaje o všetkých takýchto známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
takého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o 
subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. 

11 UPOZORNENIE 

11.1 Ak je v texte tejto výzvy uvádzaná terminológia, obdobná alebo rovnaká ako terminológia v zákone 
o verejnom obstarávaní, nie je pre účely tohto typu zákaziek interpretovaná v kontexte príslušných 
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Vypracoval: 

Bc. Monika Gondová, projektový manaţér 

Miesto: Podbrezová 
Dátum: 04.05.2020     Podpis: 
 
 
JUDr. Lucia Danková, špecialista - verejné obstarávanie 

Miesto: Podbrezová 
Dátum: 04.05.2020     Podpis: 
 
 

Schválil: 

Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka 

Miesto: Podbrezová 
Dátum: 05.05.2020     Podpis: 
 
 
Ing. Milan Srnka, PhD., člen predstavenstva a technický riaditeľ 

Miesto: Podbrezová 
Dátum: 05.05.2020     Podpis: 

 
 

Prílohy: 

1. Opis predmetu zákazky (vrátane príloh) 
2. Návrh na plnenie kritéria  
3. Podmienky účasti 
4. Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov (vzor) 
5. Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti (vzor) 
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PRÍLOHA č. 1  

 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizáciu stavby s názvom „Dielne - stavebné úpravy 
strechy“ v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tohto opisu predmetu zákazky. 
 

1.2 Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je Výkaz výmer, ktorý vychádza z projektovej 
dokumentácie a slúţi na spracovanie cenovej ponuky uchádzača a je pre spracovanie cenovej ponuky 
uchádzača záväzný. 
 

1.3 Výkaz výmer je súčasťou prílohy Projektová dokumentácia a Výkaz výmer v el. forme tohto opisu 
predmetu zákazky. 
 

1.4 Uchádzač je povinný vo Výkaz výmere vyplniť/oceniť všetky poloţky v nezmenenom poradí. Pokiaľ 
uchádzač neocení niektorú z poloţiek, bude zaviazaný uskutočniť predmet zákazky so všetkými 
poţiadavkami Vyhlasovateľa uvedenými pod poloţkami v rozpočte za cenu, ktorú uvedie ako celkovú 
cenu predmetu zákazky, bez ohľadu na to, ţe nedošlo k oceneniu niektorých poloţiek v rozpočte. 

2 POŢADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE 
CHARAKTERISTIKY 

2.1 Poţadované technické (funkčné a výkonnostné) parametre sú uvedené v projektovej dokumentácii pre 
realizáciu stavby s názvom „SSOŠH ŢP a.s. Podbrezová Lopej“, ktorej spracovateľom je spoločnosť 
Ţeleziarne Podbrezová a.s. skrátene ŢP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová. Projektová 
dokumentácia diela tvorí samostatnú prílohu opisu predmetu zákazky (Príloha č. 1). 

3 ZÁRUKA  

3.1 Vyhlasovateľ poţaduje záruku na realizované dielo v nasledovnom minimálnom trvaní: 
- 60 mesiacov na realizované stavebné práce, 
- 24 mesiacov na technologické zariadenia.   

4 MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

11.2 Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: Súkromná spojená škola Ţeleziarne Podbrezová, Druţby 
554/64, 976 81 Podbrezová. 
 

5 TERMÍN USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Termín uskutočnenia predmetu zákazky: najneskôr do 17. 08. 2020. 

6 ĎALŠIE POŢIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A SÚVISIACE SLUŢBY 

6.1 Súčasťou uskutočnenia stavebného diela je jeho montáţ a inštalácia, ako aj návody na obsluhu, 
prevádzkové poriadky, návody na údrţbu a pod.  
 
 

Prílohy Opisu predmetu zákazky: 

1. Projektová dokumentácia a Výkaz výmer v el. forme – osobitne zverejnené 
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PRÍLOHA č. 2  
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 

Predmet zákazky:  „Dielne - stavebné úpravy strechy“ 

 

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania 
uchádzača: 

doplniť 

Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR: 
Áno 

☐ 

Nie 

☐ 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR bez DPH 

 

Názov kritéria Merná jednotka Návrh uchádzača 

Najniţšia cena Celková cena v EUR bez DPH Doplniť kladné číslo zaokrúhlené 
na maximálne dve desatinné 
miesta 

 

 
V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

–––––––––––––––––––––––––- 

[doplniť pečiatku, meno a podpis 
uchádzača] 
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PRÍLOHA č. 3  
 

 
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

1 OSOBNÉ POSTAVENIE 

1.1 Tohto Výberového konania sa môţe zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledujúcu podmienku účasti 
osobného postavenia: 

1.1.1  Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať sluţbu, čo 

preukáţe predloţením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať sluţbu, ktorý zodpovedá Predmetu zákazky. 

Doklad preukazujúci oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú Predmetom zákazky, uchádzač 

predloţí vo forme skenu originálu alebo skenu osvedčenej fotokópie originálu. Tento doklad nesmie byť 

starší ako tri (3) mesiace. 

2  TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 

2.1 Tohto Výberového konania sa môţe zúčastniť len ten, kto spĺňa niţšie stanovené poţiadavky pre 
preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených 
podmienok predloţí uchádzač v ponuke nasledovné doklady: 

 
2.1.1 Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia tohto 

Výberového konania s uvedením cien, lehôt uskutočnenia stavebných prác a odberateľov.  

Minimálna poţadovaná úroveň štandardov pre predmet zákazky: 

Zo zoznamu stavebných prác musí vyplynúť, ţe celková hodnota stavebných prác rovnakého 
alebo podobného charakteru a zloţitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od 
vyhlásenia Výberového konania, bola minimálne  392 000,- EUR bez DPH (slovom 
tristodeväťdesiatdvatisíc eur). 

Za stavebné práce rovnaké alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa povaţuje 
výstavba alebo rekonštrukcia sedlových striech. 

V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu 
v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu 
Vyhlásenia Výberového konania. 

 
2.1.2 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. 

Minimálna poţadovaná úroveň štandardov pre predmet zákazky: 

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie sluţieb potvrdením, ţe má 
k dispozícii niţšie uvedených expertov spĺňajúcich stanovené poţiadavky. Niţšie uvedené 
poţiadavky na experta uchádzač preukáţe: 

a) Predloţením profesijného ţivotopisu, s minimálnym obsahom: 

 meno a priezvisko experta, 

 dosiahnuté vzdelanie, 

 súčasná pracovná pozícia experta u uchádzača, resp. iný právny vzťah medzi expertom 
a uchádzačom, 

 prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu zákazky, t.j. o skúsenostiach v 
oblasti, v ktorej expert vykonával činnosti preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť a prax 
(ďalej len „prax“). Prehľad profesijnej praxe musí obsahovať: 
- názov oblasti, v ktorej expert vykonával prax, 
- identifikáciu odberateľa praxe, 
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- čas vykonávania praxe, t. j. od - do (mesiac, rok), 
- stručný opis oblasti praxe tak, aby bolo moţné na základe tohto opisu overiť splnenie 

poţiadaviek Vyhlasovateľa na preukázanie poţiadaviek na prax jednotlivých expertov, 
- stručný popis činností, ktoré príslušný expert zabezpečoval a pracovnú pozíciu, ktorú 

expert zastával, 
- identifikáciu a kontaktné údaje (telefón a mail) osoby, u ktorej si moţno overiť príslušné 

údaje t.j. konečného odberateľa praxe alebo zamestnávateľa, pre ktorého expert prax 
vykonával. 

 kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky (odborné skúšky podľa osobitných predpisov), 

 vlastnoručný podpis experta; 

b) Predloţením poţadovaného oprávnenia alebo certifikátu alebo ekvivalentného dokladu, 
preukazujúceho kvalifikáciu experta vzťahujúcu sa k predmetu zákazky (nevyţaduje sa 
predloţenie originálu alebo úradne osvedčenej kópie). 

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáţe splnenie nasledujúcich minimálnych 
poţiadaviek na experta: 

Expert: Stavbyvedúci v odbore pozemné stavby (1 osoba) 

a) odborná spôsobilosť v odbore pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inţinieroch, v platnom 
znení – uchádzač túto podmienku preukáţe predloţením poţadovaného alebo 
ekvivalentného dokladu spôsobom podľa bodu 2.1.2 písm. b) vyššie, 

b) najmenej päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho pri 
pozemných stavbách – uchádzač túto podmienku preukáţe spôsobom uchádzač 
túto podmienku preukáţe spôsobom podľa bodu 2.1.2 písm. a) vyššie. 

 
2.1.3 Opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení pouţitých 

uchádzačom na zabezpečenie kvality. 

Minimálna poţadovaná úroveň štandardov pre predmet zákazky: 

Platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáţe zavedenie a 
pouţívanie: 

a) systému manaţérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 v oblasti 
vzťahujúcej sa na oblasť predmetu zákazky alebo 
 

b) rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov 
Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality práci podľa poţiadaviek na 
vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, ţe uchádzač má vo svojej 
organizácii zavedený systém manaţérstva kvality v oblasti vzťahujúcej sa na 
oblasť predmetu zákazky – navrhovanie a výroba drevených konštrukcií. 

 
2.2 Doklady na preukázanie splnenia podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti moţno 

predbeţne nahradiť aj čestným vyhlásením, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 5 tejto výzvy, pričom 
poţadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti doplní úspešný uchádzač po 
vyhodnotení ponúk do piatich pracovných dní odo dňa doručenia ţiadosti, ak Vyhlasovateľ neurčí dlhšiu 
lehotu. 
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PRÍLOHA č. 4 

 

1 KONFLIKT ZÁUJMOV 

1.1 Vyhlasovateľ zabezpečí, aby v tomto Výberovom konaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol 
narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaţ alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého 
zaobchádzania. 

1.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie kedy osoba, ktorá môţe ovplyvniť výsledok alebo priebeh 
Výberového konania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu Výberového 
konania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, 
ktorý moţno povaţovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s Výberovým konaním. 

1.3 Vyhlasovateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami 
podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie 
Výberového konania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu 
konfliktu záujmov. V prípade nemoţnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči 
Vyhlasovateľ uchádzača z tohto Výberového konania. 

1.4 Vyhlasovateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu poţaduje, aby uchádzač / člen skupiny 
dodávateľov vo všetkých fázach procesu Výberového konania postupoval tak, aby nedošlo k vzniku 
konfliktu záujmov. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predloţiť čestné vyhlásenie o neprítomnosti 
konfliktu záujmov podľa bodu 2 (Vyhlasovateľ upozorňuje, ţe bude kontrolovať pravdivosť uchádzačmi 
predloţených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu záujmov.) 

1.5 Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o moţnosti jeho 
vzniku, informovať o tejto skutočnosti Vyhlasovateľa. 
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2 VZOR ČESTNÉHO VYHLÁSENIA O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 

 
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 
[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý 
predloţil ponuku v rámci výberového konania (ďalej len „Výberové konanie“) vyhláseným vyhlasovateľom 
Ţeleziarne Podbrezová a.s. skrátene ŢP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, (ďalej aj 
ako „Vyhlasovateľ“) na obstaranie predmetu zákazky s názvom „Dielne - stavebné úpravy strechy“ (ďalej 
aj ako „Zákazka“), týmto 

čestne vyhlasujem, ţe 

v súvislosti s uvedeným Výberovým konaním: 

 nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči ţiadnej osobe na strane Vyhlasovateľa, ktorá je alebo by mohla 
byť zainteresovaná

1
 akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v rámci 

Výberového konania, 

 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 
zadaním tejto Zákazky,  

 budem bezodkladne informovať Vyhlasovateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je povaţovaná za konflikt 
záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu Výberového 
konania, 

 poskytnem Vyhlasovateľovi v postupe tohto Výberového konania presné, pravdivé a úplné informácie. 

 

 V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]        

 

 

–––––––––––––––––––––––––- 
[doplniť podpis] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
Pre účely tohto čestného vyhlásenia sa pod pojmom zainteresovaná osoba myslí osoba, ktorá sa nachádza v obdobnom postavení ako 

zainteresovaná osoba  v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, avšak s prihliadnutím na terminológiu použitú v danom ustanovení a skutočnosť, že Vyhlasovateľ nevystupuje v právnom 
postavení verejného obstarávateľa ani obstarávateľa a Výberové konanie sa nezadáva postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
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PRÍLOHA č. 5 

 
 ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SPLNENÍ PODMIENOK ÚČASTI (VZOR) 
 
[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý 
predloţil ponuku v rámci výberového konania (ďalej len „Výberové konanie“) vyhláseným vyhlasovateľom 
Ţeleziarne Podbrezová a.s. skrátene ŢP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, (ďalej aj 
ako „Vyhlasovateľ“) na obstaranie predmetu zákazky s názvom „Dielne - stavebné úpravy strechy“ (ďalej 
aj ako „Zákazka“), týmto 

čestne vyhlasujem, ţe 

spĺňam podmienky účastitechnickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené Vyhlasovateľom v rámci 
Výberového konania a poskytnem Vyhlasovateľovi na poţiadanie doklady, ktoré týmto čestným vyhlásením 
nahradzujem.  

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 
 

        

        _______________________________ 
        [doplniť podpis] 

 
 

 
 
 
 
 

 


