
Príloha č. 1 súťažných podkladov: 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 
Uchádzač : 

................................................................................................................................................ 
(obchodné meno a sídlo/ miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania 

všetkých členov skupiny dodávateľov) 

 

 

1.) Čestne vyhlasujem/e, že súhlasíme s podmienkami podlimitnej zákazky bez 

využitia elektronického trhoviska na predmet zákazky „Okoličná na Ostrove – 

uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov“, ktoré určil verejný obstarávateľ 

vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a iných dokumentoch 

poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, 

2.) Čestne vyhlasujem/e, že sme dôkladne oboznámení s celým obsahom súťažných 

podkladov vrátane všetkých príloh a návrhom zmluvy o dielo 

3.) Čestne vyhlasujem/e, že všetky predložené doklady, dokumenty a údaje uvedené 

v ponuke sú pravdivé a úplné 

4.) Čestne vyhlasujem/e, že predkladám/e iba jednu ponuku a nie sme v tom istom 

zadávaní zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 

5.) Čestne vyhlasujem/e, že všetkému, čo bolo vo výzve, v súťažných a v zmluvných 

podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť 

dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky 

náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená 

6.) Čestne vyhlasujem/e, že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

7.) Čestne vyhlasujem/e, že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch od 

vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného 

porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva 

alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi/nám bola 

právoplatne uložená sankcia, 

8.) Čestne vyhlasujem/e, že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch od 

vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného 
porušenia profesijných povinností, 

9.) Čestne vyhlasujem/e, že dávam/e písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré 

poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný 

obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 
Dátum ............................................................ Podpis : ........................................................ 

Meno a priezvisko a funkcia oprávnenej 

osoby uchádzača 

V prípade skupiny, podpis každého 

člena skupiny dodávateľov alebo 

oprávnenej osoby konať za každého člena 

skupiny 



Príloha č. 2 súťažných podkladov:  

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 

Verejný obstarávateľ:            Obec Okoličná na Ostrove 

Sídlo organizácie:           Hlavná č.68, 946 13 Okoličná na Ostrove 

IČO:                                00 306 622 

Štatutárny zástupca:               Ing. Iveta Feketeová – starostk obce 

Názov zákazky:               Okoličná na Ostrove – uzatvorenie a rekultivácia skládky 

odpadov  
 

Obchodné meno uchádzača:  

Adresa sídla :  

IČO: 

DIČ: 

Štatutárny zástupca :  

 

1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk  

Zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky - za uzatvorenie a 

rekultiváciu skládky odpadov v Eur bez DPH základe výkazu - výmer 
 

DPH 20% v EUR  

Celková zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky spolu v EUR s DPH  

Celková zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky spolu v EUR s DPH slovom: 

 

 

* Všetky hodnoty zaokrúhliť na hodnoty s dvoma desatinnými číslami. 

 

 

 

Som platcom DPH: ÁNO – NIE 

 

 

 

 

 

 
 

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

           Pečiatka a podpis uchádzača   

 

 

 

 

Žiadame priložiť vyplnený výkaz – výmer v zmysle predloženej štruktúry v týchto 

súťažných podkladoch !!! 

 

 



Príloha č. 3 súťažných podkladov:  
          

VÝKAZ VÝMER           
 

Stavba:  Okoličná na Ostrove- rekultivácia skládky odpadov          

Objekt:  SO 01 Rekultivácia skládky   Dátum:  
 

   

          JKSO:       

                
 

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

                 

        
 

  

HSV Práce a dodávky HSV    
   

  
 

  

1 Zemné práce    
   

  

 

3 001 162401102 
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 
2000 m    m3 13288,000     

 

4 001 162701109 
Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 
1-4 po spevnenej ceste    m3 13288,000     

 

5 001 167102102 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3    m3 13288,000     

 

7 231 180401213 
Založenie trávnika lúčneho výsevom na 
svahu nad 1:2 do 1:1    m2 10346,000     

 

8 005 0057213000 Osivo matonoh vytrvalý-anglický    kg 43,200     
 

9 005 0057211300 Trávové semeno výber    kg 7,200     
 

10 005 0057211000 Osivo datelina plazivá-biela    kg 10,800     
 

11 005 0057210000 Osivo ďatelina lúčna    kg 10,800     
 

12 001 181101102 
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 
zhutnením    m2 10346,000     

 

13 001 181301111 

Rozprestretie ornice na rovine alebo na 
svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 
m2,hr.do 100 m    m2 26577,000     

 

14 001 182101102 
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v 
hornine triedy 5    m2 7225,000     

 

1 005 005PC2 podorničie    m3 5316,000     
 

2 005 005PC1 ornica    m3 3544,000     
 

19 583 583334630 Kamenivo ťažené hrubé 16-63 b    m3 4429,000     
 

6 001 171101101 

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej 
horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-
Standard na 95 %    m3 13288,000     

 

  

4 Vodorovné konštrukcie    
   

  

 

15 015 457622111PC1 
montáž - tesniaca geosyntetická rohož AS 50 
P 100    m2 9744,900     

 

16 598 5981814500PC1 tesniaca geosyntetická rohož AS 50 P100    m2 9744,900     
 

17 598 5981814500PC2 drenážny geokompozit GMG 512    m2 9744,900     
 

18 015 457622111PC2 montáž - drenážny geokompozit GMG 512    m2 9744,900     
 

        
 

   
Celkom    

   
  

 

         

   
 

 

 

      



 

         

VÝKAZ VÝMER           

Stavba:  Okoličná na Ostrove- rekultivácia skládky odpadov         

Objekt:  SO 02 monitorovací systém   Dátum:  
 

  

          JKSO:      

                

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

        

  

HSV Práce a dodávky HSV    
   

  

  

2 Zakladanie    
   

  

2 251 242111113 
Osadenie plášťa vodárenskej studne z 
betónových skruží celokruhových DN 1000    m 9,000     

3 015 273316121 
Základové dosky z betónu prostého alebo 
železového V4 TO-B20(C 16/20)    m3 5,020     

4 592 5922571000 
Prefabr. zákryt. studň. doska TBH 6-100 Ms 
130x10    Kus 3,000     

5 592 5922536000 
Prefabrikát betónový pre studne -skruž 
kruhová TBH 4-100 Ms 100x29x9    kus 9,000     

  

4 Vodorovné konštrukcie    
   

  

6 271 451573111 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 
63 mm    m3 5,020     

        

   
Celkom    

   
  

        

 

 


