Obec Novosad
Obecný úrad Novosad, Hlavná 44/47, 076 02 Novosad

Titl.:
Potenciálni uchádzači

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Mgr. Jozef Jastrab, 056 67 94 111

Novosad
25. 2. 2022

Vec: Výzva na predkladanie ponúk_R02
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Vás vyzývame na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na
zákazku a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Novosad
Adresa:
Obecný úrad Novosad, Hlavná 44/47, 076 02 Novosad
ICO:
00331783
DIČ:
2020773524
Kontaktné miesto: Obecný úrad Novosad
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Jastrab
Telefón:
056 67 94 111
E-mail:
ocunovosad@gmail.com
2. Názov predmetu obstarávania: „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Novosad“
3. Slovník spoločného obstarávania ( Kód CPV)
Hlavný slovník: 45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
45112730-1 Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
45233125-1 Stavebné práce na stavbe cestných križovatiek
45233142-6 Práce na oprave ciest
45233320-8 Práce spodnej stavby ciest
45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 140 902,73 EUR bez DPH
5. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutím NFP z fondov Európskej únie a z vlastných finančných
prostriedkov verejného obstarávateľa.
6. Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii poškodených ciest v katastri obce
Novosad v dĺžke trasy 1 071 m, šírke 0,5 m a plochy asfaltu 4 732 m2.
Ulice sú využívané miestnym obyvateľstvom ako hlavný prístup k domovom a ako obslužná miestna
komunikácia. Cesta vykazuje poruchy vo forme rozpadu obrusnej vrstvy, priečnych a pozdĺžnych trhlín a
výtlkov.
Podrobný Opis predmetu obstarávania je uvedený v Prílohe č. 1 Výzvy – Projektová dokumentácia
Predložená ponuková cena je nemenná a je cenou konečnou. Verejný obstarávateľ neposkytne
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zhotoviteľovi preddavok. Úhrada faktúry bude prebiehať na mesačnej báze formou bankového prevodu.
Splatnosť faktúr 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry.
7. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ obhliadku odporúča, za účelom upresnenia požiadaviek verejného obstarávateľa,
zoznámenia sa so situáciou respektíve miestom uskutočnenia stavebných prác za účelom získania
všetkých potrebných informácií k zostaveniu kvalitnej ponuky.
V prípade záujmu o obhliadku je potrebné si termín dohodnúť so starostom obce. Kontakt je uvedený
v bode 1 tejto Výzvy.
V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek z
hospodárskych subjektov/uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 21
tejto výzvy.
8. Požiadavky na cenovú ponuku:
Cenu uveďte v eurách bez DPH a s DPH (s konkrétnou výškou sadzby DPH v %). Ak nie ste platcom DPH
uveďte to v ponuke.
9. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Novosad, ulica Pažítna a ulica Orgovánová
10. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie
11. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
12. Lehota a spôsob predkladania ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do 16. 3. 2022 do 14,00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí lehoty
nebude zaradená do hodnotenia.
Ponuku je možné doručiť:
a) poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne (počas stránkových hodín obecného úradu
v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa: Obecný úrad Novosad, Hlavná 44/47, 076 02
Novosad,
b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – cesty – neotvárať“ ako aj obchodným menom
a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného obstarávateľa,
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.
Uvedené označenie nám umožní otvorenie ponúk a ich vyhodnotenie transparentne v rovnakom
termíne a naraz.
13. Obsah ponuky - podmienky účasti
a) Uchádzač musí spĺňať § 32 ods. 1 písm. e), f) ZVO t. j. musí mať oprávnenie dodávať predmet
zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Prijímateľ v systémoch verejnej správy, do ktorých má prístup, overí splnenie podmienky § 32 ods. 1
písm. e) ZVO (uchádzač doklad nepredkladá, ak má v živnostenskom alebo obchodnom registri
zapísaný predmet zákazky. V prípade, že uchádzač nemá v živnostenskom registri alebo obchodnom
registri zapísaný predmet zákazky, alebo v týchto registroch nie je zapísaný predloží aj kópiu dokladu
preukazujúceho oprávnenie uchádzača na dodanie (realizovanie) predmetu zákazky).
Doklad preukazujúci splnenie § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač nepredkladá, prijímateľ overí splnenie
podmienky účasti na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže predložiť doklad o zápise formou
elektronického odpisu.
b) Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný
predmet uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. päť rokov predchádzajúcich poslednému
dňu od vyhlásenia verejného obstarávania a v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti s uvedením objednávateľa, cien (s DPH i bez DPH), miest, lehôt uskutočnenia prác
a kontaktnej osoby (meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail), u ktorej je možné referenciu overiť, pričom
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uchádzač predloží najmenej 2 referencie rovnakého alebo porovnateľného charakteru. Za
rovnaký alebo porovnateľný charakter sa považujú práce na výstavbe alebo rekonštrukcii
ciest. Verejný obstarávateľ akceptuje aj referencie zverejnené na voľne dostupnom portáli Úradu pre
verejné obstarávanie s uspokojivým hodnotením.
c) Uchádzač doloží doklad o odbornej kvalifikácii na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č.
138/1992 Zb. v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb.. Uchádzač predloží platné osvedčenie o
odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby. Doklad
musí byť predložený ako kópia dokladu opatrená originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho a
originálnym podpisom stavbyvedúceho.
d) Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu – Príloha č. 5 Výzvy
e) Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 2 Výzvy, ktorej neoddeliteľnú časť tvorí ocenený Výkaz výmer
(Príloha č. 3 Výzvy). Spôsob určenia ceny je uvedený v Prílohe č. 7 Výzvy.
f) Vyhlásenie uchádzača k aplikácii sociálneho aspektu Príloha č. 8
g) Čestné vyhlásenie o „Vzdialenosti stavby od obaľovacej súpravy“.
h) Zmluva o dielo - návrh – Príloha č. 4 Výzvy (prosíme vyplniť žltou farbou zvýraznené políčka)
i) Informácia o subdodávateľoch – Príloha č. 6 Výzvy
Nepredloženie ktoréhokoľvek dokumentu uvedeného v bode a-i sa môže považovať za nesplnenie
podmienok účasti a ponuka nebude zaradená do vyhodnocovania.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo
ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný
uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť
zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú
povinnými osobami podľa tohto predpisu.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za predmet obstarávania s DPH. Na
základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný
obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia
svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli
s prípravou a doručením ponuky.
15. Termín otvárania ponúk: 16. 3. 2022 o 14,15 hod. kancelária starostu obce
16. Viazanosť ponuky: Ponuka musí byť viazaná do 30. 8. 2022
17. Termín zadania zákazky: Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Termín ukončenia: do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
19. Obchodné podmienky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal požiadavku na „Vzdialenosti obaľovacej súpravy od
stavby“ podľa Technicko – kvalitatívne podmienky TKP 6/2019 pre Hutnené asfaltové zmesi vydané MDaV
SR s účinnosťou od 20.12.2019, ktorá znie „Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy pre zmesi AC, SMA
a PA nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať
viac ako 90 minút.“
Uchádzač splnenie vyššie uvedenej podmienky preukáže:
1. v ponuke čestným vyhlásením, že danú podmienku spĺňa,
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2. pred podpisom zmluvy, v rámci súčinnosti pri podpise zmluvy, predložením všetkých platných dokladov,
ktoré preukazujú splnenie požadovanej skutočnosti.
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo
na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky, nepodpísať zmluvu o dielo. Úhrada za predmet
zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu
verejného obstarávateľa.
Uchádzačom bude informácia o výsledku oznámená prostredníctvom elektronickej pošty.
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pre výber
dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117 preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu
žiadne zmluvné záväzky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v prípade, že
verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
V prípade, ak technické požiadavky tovarov sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, patent, typ, krajinu, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť
ponúknuť ekvivalentný výrobok alebo materiál (ďalej len ekvivalent) pri dodržaní nasledujúcich
podmienok:
- ponúknutý ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre
- uchádzač musí v cenovej ponuke predložiť, ak ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a
technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri
hodnotení ponuky posúdiť, či ponúknutý výrobok, materiál, predmet je alebo nie je ekvivalentom k tomu,
ktorý bol požadovaný v podkladoch.
V prípade, že záujemca v ponuke ponúkne takýto ekvivalent, verejný obstarávateľ požaduje predloženie
dôkazu preukazujúceho splnenie tejto podmienky a použitie ekvivalentu v ponuke zreteľne označí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za
úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi.
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej
adrese www.obecnovosad.sk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že dodržiava a v procese celého verejného obstarávania bude dodržiavať
Etický kódex záujemcu / uchádzača, ktorý je zverejnený na nasledujúcom hypertextovom odkaze:
http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
21. Osoba určená pre styk s uchádzačmi:
Mgr. Jozef Jastrab, tel. kontakt: 056 67 94 111, za technické riešenie
Ing. Oľga Mikulíková, tel.: 0917 461 135, za verejné obstarávanie
22. Dátum zaslania a zverejnenia: 25. 2. 2022

S pozdravom
Mgr. Jozef Jastrab
starosta obce, v.r.
Príloha: č. 1 – Projektová dokumentácia
č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
č. 3 – Výkaz výmer / položkovitý rozpočet
č. 4 – Zmluva o dielo – návrh
č. 5 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu
č. 6 – Zoznam subdodávateľov
č. 7 – Spôsob určenia ceny
č. 8 - Vyhlásenie uchádzača k aplikácií sociálnemu aspektu
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Novosad

Stránka 4 z 8

Obec Novosad
Obecný úrad Novosad, Hlavná 44/47, 076 02 Novosad

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponuky

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Názov zákazky:

„Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Novosad“

Verejný obstarávateľ: Obec Novosad
Obchodné meno uchádzača: …………………………………………………………………………………………
Sídlo alebo miesto podnikania: ………………………………………………………………………………………
Štaturárny zástupca uchádzača: ……………………….……………………………………………………………
Zástupca uchádzača pre rokovanie vo veciach technických:……………….…………………………………….
Bankové spojenie: …………………………………………
Číslo účtu: ……………….………………………
.
IČO: …………………………………………
Druh podniku: malý / stredný / veľký nehodiace sa preškrtnite
…………………………………..
DIČ: …………………………………………

IČ DPH: …………………………………………

Kontaktná osoba uchádzača: …………………………………………
Telefón: …………………………………………

Fax: ………..……………………………………

E-mail: …………………………………………

Web: ……………………………………………..

Návrh uchádzača
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:

„Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Novosad“
Cena za predmet obstarávania v € bez DPH
Výška sadzby DPH v %
Výška DPH v €
Cena za predmet obstarávania v € vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom
DPH, upozorní.
Sme platcami DPH / nie sme platcami DPH (nehodiace sa preškrtnite)
Cena musí zahŕňať všetky Vaše náklady na zhotovenie užívania schopného diela (náklady na materiál, práce,
dopravu, zameranie, zameranie, odvoz a uloženie odpadu na skládku, revízie a skúšky, primeraný zisk
a podobne).
V .................................. dňa ....................
...............................................................
Podpis
Meno a priezvisko a tituly štatutárneho
zástupcu uchádzača
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Príloha č. 6 Výzvy na predloženie ponuky

Predmet obstarávania: „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Novosad“
Verejný obstarávateľ:

Obec Novosad

Uchádzač:
Obchodný názov:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:

Čestné vyhlásenie
ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača
Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že ako
uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní:
- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ
ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené
akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného obstarávania,
- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by mohli
nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako
uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom
daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom,
- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek
potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému
obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na
odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti
mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako
rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom verejnom
obstarávaní,
- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený
na adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf a v nadväznosti na
uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania,
nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej
súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného
styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania,
- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a
obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani inak
ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada
verejný obstarávateľ.

V .............................. dňa ......................2022
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Príloha č. 6 k Výzve na predloženie ponuky

Informácia o subdodávateľoch, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia

Obchodné meno, názov uchádzača - Adresa, sídlo uchádzača:
..................................................................................................................................

Názov zákazky:

„Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Novosad“

1. Obchodné meno, adresa a sídlo subdodávateľa
.............................................................................................................

Podiel na plnení v %
......................

2. Obchodné meno, adresa a sídlo subdodávateľa
.............................................................................................................

Podiel na plnení v %
......................

3. Obchodné meno, adresa a sídlo subdodávateľa
.............................................................................................................

Podiel na plnení v %
......................

V .................................. dňa ....................

...............................................................
Podpis
Meno, priezvisko a tituly štatutárneho
zástupcu uchádzača
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Príloha č. 7 k Výzve na predloženie ponuky

SPOSOB URČENIA CENY
1. Cena za realizáciu diela musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cenu je potrebné uviesť bez DPH, s DPH v EURO, ak nie ste platcom DPH uveďte „Nie som platcom
DPH“
3. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v €, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v €
prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu predloženia
ponuky. Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena
vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, alebo sadzba DPH.
4. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za realizáciu diela, t.j. sumár všetkých položiek,
ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom.
5. Uchádzač musí v cene predmetu obstarávania uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu.
Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek, ktorý je
súčasťou tejto časti súťažných podkladov.
6. Uchádzač ocení každú položku uvedenú vo výkaze výmer, obsahová zmena jednotlivých položiek nie je
prípustná. Ak komisia zisti takúto zmenu ponuka bude zo súťaže vylúčená.
7. Neocenenie niektorej z položiek sa bude považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa
a uvedené je dôvodom na vylúčenie uchádzača.
8. Ak uchádzač ocení niektorú položku „0“ má sa za to, že cena tejto položky je zahrnutá v cene inej položky.
9. Uchádzač musí zohľadniť vo svojej kalkulácii všetky poplatky za zabratie verejného priestranstva
a zabezpečenie dokladov (súhlasov, povolení a vyjadrení) s tým súvisiacich .
a) predloženie technickej dokumentácie skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien, ku
ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom,
b) vrátane revízií, atestov, odborných osvedčení, výsledkov prevádzkových skúšok ak sú potrebné k
užívaniu stavby a to v zmysle podmienok uvedených v zmluve
10. Pri určení ponukovej ceny za realizáciu diela uvedie uchádzač požadované údaje o cene za jednotlivých
častí diela, v členení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
11. Jednotkové ceny, uvedené v ponuke sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy a bude ich možné
meniť len dodatkom k základnej zmluve, obojstranne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami, a to len
v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti.
12. Ceny za práce naviac budú účtované podľa vopred dohodnutých podmienok s verejným obstarávateľom
podľa jednotkových cien príslušných položiek výkazu výmeru. V prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo
výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať podľa cenníka. Práce nezahrnuté v cenníku bude účtovať ako
hodinovú zúčtovaciu sadzbu, vrátane DPH vo výške, ktorú uchádzač určí v zmluve, ktorá bude súčasťou
predloženej ponuky.
13. V prípade rozdielu medzi projektovou dokumentáciou a priloženým výkazom výmer pre stanovenie ceny je
smerodajný priložený výkaz výmer.
Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí, resp.
chýbajúcich položiek vo výkaze výmer v porovnaní s projektovou dokumentáciou, na uvedené upozornili.

Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Novosad

Stránka 8 z 8

