
Názov predmetu zákazky: „Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora“ 
 

GYMNÁZIUM Park mládeže 5, 040 01  Košice 
IČO: IČO: 035531754, DIČ: 2020953099 

 
 
 
Vážený záujemca 
 
 
 

18. októbra 2013 
 

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávania:  
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska §100 až 102.  

Názov zákazky: „Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora“. 
Zverejnená vo VVO č. 199/2013 zo dňa 11.10.2013 pod značkou 16676 - WYP. 
 
 
 Na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov, z dňa 16.10.2013,  doručených 
verejnému obstarávateľovi, Vám v zmysle § 34 ods. 14  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon Vám zasielame nasledujúce vysvetlenie. 
 
Otázka č.1: 
Domnievame sa správne, že v bode 18.1 „Návrh zmluvy o dielo okrem prílohy 1. Výkaz výmer“ má 
byť zahrnutý v časti ponuky ako „Kritériá“? 
 
Odpoveď  č.1: 
V súťažných podkladoch, v bode 18.1 Obsah ponuky, časť ponuky označené ako „OSTATNÉ musí ako 
svoju súčasť obsahovať tieto dokumenty: 
 

 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku 
na Predmet zákazky podľa týchto SP; 

 obsah ponuky (index – položkový zoznam) s odkazom na očíslované strany; 
 Informáciu na samostatnom liste „Všeobecné informácie o uchádzačovi“.  

V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento list 
každý jej člen. 

 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, odbornej alebo 
technickej spôsobilosti uvedených časti A.2. týchto SP 

 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, 
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých 
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny; 

 návrh zmluvy o dielo okrem prílohy 1 výkaz výmer; 
 kópiu ponuky označenú ako „OSTATNÉ“ na CD/DVD nosiči vyhotovenú v zmysle 

bodu 17.1 
 
Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ požaduje v tejto časti predkladania ponuky označenej 
ako „OSTATNÉ“ podpísaný Návrh zmluvy o dielo, bez prílohy č. 1 Výkaz výmer. Uchádzať, ktorý 
predloží ponuku svojim podpisom Návrhu zmluvy o dielo preukáže, že súhlasí so znením 
navrhovaných zmluvných podmienok a obsahu zmluvy porozumel. Článok IV. Cena diela v Návrhu 
zmluvy o dielo uchádzač neuvádza jeho ponukovú cenu.  Uchádzač nemá právo akokoľvek meniť či 
dopĺňať predložený Návrh zmluvy o dielo.   
 
Návrh na plnenie kritéria, ktorá je ako príloha č. 1 súťažných podkladov časti C.1 a ocenené výkaz 
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výmer uchádzač predkladá až v časti ponuky označenej ako „KRITÉRIÁ“, v zmysle bodu 18.2 
súťažných podkladov. 
 
 
 
S pozdravom 
 
 

RNDr. Alena Bobáková 
           riaditeľka školy 


