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ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK 

k predmetu zákazky s názvom 

 

 

Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbách „Chránené parkoviská pre 

bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová stanica 

MICHALOVCE, autobusová stanica VEĽKÉ KAPUŠANY a autobusová stanica 

SOBRANCE“ 

 
1. Identifikácia zadávateľa: 

 

Obchodné meno: ARRIVA Michalovce, a.s. 

Sídlo: Lastomírska 1, 071 80 Michalovce 

IČO:                             36 214 078  
 DIČ: 2020041111 

 IČ DPH :                   SK7120001735  
          Štatutárny orgán:    Gejza Sačko, prokurista 

 

Spoločnosť zabezpečujúca prieskum trhu (ďalej len „kontaktné miesto“): 

 

 Obchodné meno: AK Prešov, spol. s r.o. 

 Sídlo: Sabinovská 3, 080 01 Prešov 

 IČO: 52 233 278        

 DIČ: 2120937423   

 Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Glitta, konateľ 

 Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta, konateľ 

 Kontakt: 0905 786 264, info@akpresov.sk   

 
2. Druh zadávateľa: 
  

Osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, ktorej verejný obstarávateľ 
poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na uvedenú zákazku, a na ktorú sa nevzťahuje 
pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Zadávateľ postupuje podľa pravidiel uvedených v 
kapitole 3.6 Jednotnej príručky CKO pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania. 

 
3.  Názov a opis predmetu zákazky: 
 

Názov predmetu zákazky: Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbách 

„Chránené parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle 

– autobusová stanica MICHALOVCE, autobusová stanica VEĽKÉ KAPUŠANY a 

autobusová stanica SOBRANCE“. 
 

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, spočívajúcich vo výkone všetkých činností 

súvisiacich s výkonom stavebného dozoru v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

mailto:info@akpresov.sk
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architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, a to pre realizáciu stavebných prác na nasledovných stavbách: 

- Stavba „Chránené parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre 

elektrobicykle – autobusová stanica MICHALOVCE„ s predpokladanými celkovými 

výdavkami na stavebné práce vo výške 36.951,46 EUR bez DPH (44.341,75 EUR s DPH). 

Stavba bude realizovaná so zámerom skvalitnenia poskytovaných služieb v rámci 

autobusovej stanice Michalovce s prihliadnutím na rozvoj integrovanej dopravy v súlade s 

koncepciou Košického samosprávneho kraja. Projekt rieši výstavbu 1 prístrešku úschovne 

bicyklov s minimálne 20 stojiskami a s nabíjacou stanicou pre elektrobicykle s minimálne 4 

nabíjacími konektormi. Nabíjacia stanica bude situovaná vo vnútri prístrešku, alternatívne na 

bočnej vonkajšej stene prístrešku. Prístrešok s nabíjacou stanicou je nutné napojiť na 

elektrický NN rozvod – rieši objekt SO-02. V rámci osadenia a prevádzky stavby je potrebná 

aj realizácia rozšírenia chodníka ako prístupovej komunikácie k prístrešku – rieši objekt SO-

03. 

- Stavba „Chránené parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre 

elektrobicykle – autobusová stanica SOBRANCE„ s predpokladanými celkovými 

výdavkami na stavebné práce vo výške 33.450,84 EUR bez DPH (40.141,01 EUR s DPH). 

Stavba bude realizovaná so zámerom skvalitnenia poskytovaných služieb v rámci 

autobusovej stanice Sobrance s prihliadnutím na rozvoj integrovanej dopravy v súlade s 

koncepciou Košického samosprávneho kraja. Projekt rieši výstavbu 1 prístrešku úschovne 

bicyklov s minimálne 20 stojiskami a s nabíjacou stanicou pre elektrobicykle s minimálne 4 

nabíjacími konektormi. Nabíjacia stanica bude situovaná vo vnútri prístrešku, alternatívne na 

bočnej vonkajšej stene prístrešku. Prístrešok s nabíjacou stanicou je nutné napojiť na 

elektrický NN rozvod – rieši objekt SO-02. 

- Stavba „Chránené parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre 

elektrobicykle – autobusová stanica VEĽKÉ KAPUŠANY„ s predpokladanými 

celkovými výdavkami na stavebné práce vo výške 34.697,08 EUR bez DPH (41.636,50 EUR 

s DPH). Stavba bude realizovaná so zámerom skvalitnenia poskytovaných služieb v rámci 

autobusovej stanice Veľké Kapušany s prihliadnutím na rozvoj integrovanej dopravy v súlade 

s koncepciou Košického samosprávneho kraja. Projekt rieši výstavbu 1 prístrešku úschovne 

bicyklov s minimálne 20 stojiskami a s nabíjacou stanicou pre elektrobicykle s minimálne 4 

nabíjacími konektormi. Nabíjacia stanica bude situovaná vo vnútri prístrešku, alternatívne na 

bočnej vonkajšej stene prístrešku. Prístrešok s nabíjacou stanicou je nutné napojiť na 

elektrický NN rozvod – rieši objekt SO-02. 

Uvedené stavby budú realizované v rámci projektu s názvom „Chránené parkoviská pre bicykle, 

tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová stanica MICHALOVCE, 

autobusová stanica VEĽKÉ KAPUŠANY a autobusová stanica SOBRANCE„ realizovaného v 

rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Prioritná os 1 - Bezpečná 

a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky 

priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane 

vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a 

letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, 

Špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
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(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, spolufinancovanej z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, s kódom: IROP-PO1-SC122-2020-59.  

Dodávateľ bude pri plnení predmetu zákazky postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy na 

predmetné služby, ako aj Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, dostupnej na: 

https://www.crz.gov.sk/data/att/3141356.pdf.   

4. Druh zákazky: 

 

 Zákazka na poskytnutie služieb. 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 

Hlavný slovník: 71520000-9 Stavebný dozor. 

 

6. Komplexnosť predmetu zákazky: 

  
Zadávateľ rozdelil zákazku na tri samostatné časti, t.j. logické celky: 

Logický celok č. 1: Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbe „Chránené 

parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová 

stanica MICHALOVCE“ 

Logický celok č. 2: Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbe „Chránené 

parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová 

stanica SOBRANCE“ 

Logický celok č. 3: Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbe „Chránené 

parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová 

stanica VEĽKÉ KAPUŠANY“. 

Ponuku mal uchádzač predložiť minimálne na jednu z vyššie uvedených samostatných častí 

predmetu zákazky. Ak mal uchádzač záujem uchádzať sa o dodanie všetkých samostatných 

častí, mal predložiť jednu spoločnú ponuku na každú samostatnú časť predmetu zákazky, o 

dodanie ktorej sa uchádzal. 

7. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

 

Miesto plnenia:  

 

- stavba „Chránené parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre 

elektrobicykle – autobusová stanica MICHALOVCE„: Autobusová stanica Michalovce, 

parcela č. 1972/5, 3154/28 

- stavba „Chránené parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre 

elektrobicykle – autobusová stanica SOBRANCE„: Autobusová stanica Sobrance, parcela 

č. 798/1 

- stavba „Chránené parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre 

https://www.crz.gov.sk/data/att/3141356.pdf
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elektrobicykle – autobusová stanica VEĽKÉ KAPUŠANY„: Autobusová stanica Veľké 

Kapušany, parcela č. 4863/2, 4863/13. 

 

Termín plnenia: odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na predmetné služby, počas celej doby 

realizácie stavebných prác (predpokladaný termín realizácie stavebných prác na jednotlivých 

stavbách je od 06/2022 do 03/2023, t.j. 10 mesiacov). 

 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu: 

Prieskum trhu bol vykonaný v období od 05.05.2022 do 30.05.2022, a to e-mailovým oslovením 

3 dodávateľov. 

 

Zadávateľ si dňa 05.05.2022 overil, či dodávatelia, ktorých plánuje osloviť, sú oprávnení 

poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky, a to na verejne dostupnom a bezplatnom 

elektronickom registri OR SR. Zároveň si dňa 05.05.2022 overil, či neexistuje prepojenie medzi 

zainteresovanou osobou zadávateľa a dodávateľov, ktorých plánuje osloviť s výsledkom: bez 

identifikácie prepojenia.  

V rámci prieskumu trhu boli oslovení nasledujúci dodávatelia: 

1. MIDEY, s.r.o., Kúpeľská 653/59, 073 01 Sobrance, IČO: 44 716 664 - zaslaním výzvy 

na e-mail: m.dinic@azet.sk dňa 05.05.2022, 

2. REALINVEST, spol. s r.o. Trebišov, Čsl. armády 1045/36, 075 01 Trebišov, IČO: 36 171 

298 - zaslaním výzvy na e-mail: realinvest.tv@stonline.sk dňa 05.05.2022; nakoľko 

výzva nebola na predmetný e-mail úspešne doručená, zadávateľ obratom oslovil 

uvedeného dodávateľa zaslaním výzvy na e-mail: realinvesttrebisov@gmail.com,  

3. Ingreal DOMUS s.r.o., P. O. Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36 686 

956 - zaslaním výzvy na e-mail: info@ingrealdomus.sk dňa 05.05.2022. 

 

Poznámka: 

 

V pôvodne stanovenej lehote na predkladanie ponúk (do 16.05.2022) predložili všetci uchádzači 

cenovú ponuku, pričom však v rámci Logického celku č. 1 a Logického celku č. 2 mali dvaja 

uchádzači (Ingreal DOMUS s.r.o. a MIDEY, s.r.o.), ktorí splnili podmienky účasti, najnižšiu 

cenovú ponuku v rovnakej hodnote. Z uvedeného dôvodu boli títo uchádzači dňa 20.05.2022 

vyzvaní e-mailom na predloženie novej cenovej ponuky, ktorá bude rovná alebo nižšia než 

pôvodná cenová ponuka, a to v lehote do 30.05.2022. 

 

9.  Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky a zistené cenové ponuky: 

 

 Logický celok č. 1: Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbe „Chránené 

parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová 

stanica MICHALOVCE“ 

 

mailto:m.dinic@azet.sk
mailto:realinvest.tv
mailto:realinvesttrebisov@gmail.com
mailto:info@ingrealdomus.sk
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Logický celok č. 2: Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbe „Chránené 

parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová 

stanica SOBRANCE“ 

P. č. 
Identifikácia 

uchádzača 

Spôsob/dátum 

a čas 

predloženia 

cenovej ponuky 

Cena 

celkom 

v EUR 

bez DPH 

DPH (20 

%) 

Cena celkom 

v EUR 

s DPH 

Konečné poradie 

uchádzačov po 

vyhodnotení 

1. 

REALINVEST, 

spol. s r.o. 

Trebišov, Čsl. 

armády 1045/36, 

075 01 Trebišov, 

IČO: 36 171 298, 

realinvesttrebisov@

gmail.com  

emailom/ 

09.05.2022 o 

08:20 

1 000,00 200,00 1 200,00 3. 

2. 

Ingreal DOMUS 

s.r.o., P. O. 

Hviezdoslava 

56/98, 079 01 

Veľké Kapušany, 

IČO: 36 686 956, 

info@ingrealdomus

.sk  

emailom/ 

23.05.2022 o 

07:49 

890,00 178,00 1 068,00 1. 

3. 

MIDEY, s.r.o., 

Kúpeľská 653/59, 

073 01 Sobrance, 

IČO: 44 716 664, 

m.dinic@azet.sk  

emailom/ 

23.05.2022 o 

15:17 

900,00 180,00 1 080,00 2. 

P. č. 
Identifikácia 

uchádzača 

Spôsob/dátum 

a čas 

predloženia 

cenovej ponuky 

Cena 

celkom 

v EUR 

bez DPH 

DPH (20 

%) 

Cena celkom 

v EUR 

s DPH 

Konečné poradie 

uchádzačov po 

vyhodnotení 

1. 

REALINVEST, 

spol. s r.o. 

Trebišov, Čsl. 

armády 1045/36, 

075 01 Trebišov, 

IČO: 36 171 298, 

realinvesttrebisov@

gmail.com  

emailom/ 

09.05.2022 o 

08:20 

1 000,00 200,00 1 200,00 3. 

mailto:realinvesttrebisov@gmail.com
mailto:realinvesttrebisov@gmail.com
mailto:info@ingrealdomus.sk
mailto:info@ingrealdomus.sk
mailto:m.dinic@azet.sk
mailto:realinvesttrebisov@gmail.com
mailto:realinvesttrebisov@gmail.com
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Logický celok č. 3: Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbe „Chránené 

parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová 

stanica VEĽKÉ KAPUŠANY“ 

 

 

2. 

Ingreal DOMUS 

s.r.o., P. O. 

Hviezdoslava 

56/98, 079 01 

Veľké Kapušany, 

IČO: 36 686 956, 

info@ingrealdomus

.sk  

emailom/ 

23.05.2022 o 

07:49 

880,00 176,00 1 056,00 1. 

3. 

MIDEY, s.r.o., 

Kúpeľská 653/59, 

073 01 Sobrance, 

IČO: 44 716 664, 

m.dinic@azet.sk  

emailom/ 

23.05.2022 o 

15:17 

900,00 180,00 1 080,00 2. 

P. č. 
Identifikácia 

uchádzača 

Spôsob/dátum 

a čas 

predloženia 

cenovej ponuky 

Cena 

celkom 

v EUR 

bez DPH 

DPH (20 

%) 

Cena celkom 

v EUR 

s DPH 

Konečné poradie 

uchádzačov po 

vyhodnotení 

1. 

REALINVEST, 

spol. s r.o. 

Trebišov, Čsl. 

armády 1045/36, 

075 01 Trebišov, 

IČO: 36 171 298, 

realinvesttrebisov@

gmail.com  

emailom/ 

09.05.2022 o 

08:20 

1 010,00 202,00 1 212,00 3. 

2. 

Ingreal DOMUS 

s.r.o., P. O. 

Hviezdoslava 

56/98, 079 01 

Veľké Kapušany, 

IČO: 36 686 956, 

info@ingrealdomus

.sk  

emailom/ 

23.05.2022 o 

07:49 

720,00 144,00 864,00 1. 

3. 

MIDEY, s.r.o., 

Kúpeľská 653/59, 

073 01 Sobrance, 

IČO: 44 716 664, 

m.dinic@azet.sk  

emailom/ 

23.05.2022 o 

15:17 

1 000,00 200,00 1 200,00 2. 

mailto:info@ingrealdomus.sk
mailto:info@ingrealdomus.sk
mailto:m.dinic@azet.sk
mailto:realinvesttrebisov@gmail.com
mailto:realinvesttrebisov@gmail.com
mailto:info@ingrealdomus.sk
mailto:info@ingrealdomus.sk
mailto:m.dinic@azet.sk
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10. Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky: 

 

Predpokladaná hodnota zákazky je určená týmto prieskumom trhu, a to pre každý logický celok 

samostatne, ako aj pre zákazku ako celok.  

 

Na základe kritéria priemernej ceny celkom v EUR bez DPH je predpokladaná hodnota zákazky 

ako celku s názvom Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbách „Chránené 

parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – 

autobusová stanica MICHALOVCE, autobusová stanica VEĽKÉ KAPUŠANY a 

autobusová stanica SOBRANCE“ stanovená vo výške: 2 766,67 EUR bez DPH. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky pre každý logický celok samostatne je stanovená v nasledujúcej 

výške: 

 

Logický celok č. 1: Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbe „Chránené 

parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová 

stanica MICHALOVCE“ – 930,00 EUR bez DPH. 

 

Logický celok č. 2: Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbe „Chránené 

parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová 

stanica SOBRANCE“ – 926,67 EUR bez DPH. 

 

Logický celok č. 3: Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbe „Chránené 

parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová 

stanica VEĽKÉ KAPUŠANY“ – 910,00 EUR bez DPH.  

 

11. Vyhodnotenie ponúk a identifikácia úspešného uchádzača: 

 

Všetci uchádzači predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to pre všetky logické 

celky.  

 

Nakoľko bola predložená viac ako jedna ponuka, zadávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek 

na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria 

na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky.  

 

Zadávateľ na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena celkom v EUR 

bez DPH, identifikoval uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí: Ingreal 

DOMUS s.r.o., P. O. Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36 686 956, ktorý 

predložil najnižšiu cenu celkom v EUR bez DPH za všetky logické celky. 

 

Zadávateľ vyhodnotil splnenie stanovených podmienok účasti a požiadaviek na predmet 

zákazky u tohto uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste z hľadiska kritéria na 

vyhodnotenie ponúk. 
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Zadávateľ overil dňa 31.05.2022 doklad o oprávnení poskytovať služby v rozsahu, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky, a to na verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri 

OR SR za predmetného uchádzača. 

 

Podmienku neexistencie dôvodu na vylúčenie, t.j. neprítomnosť konfliktu záujmov, uchádzač 

deklaroval v predloženom Čestnom vyhlásení (Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej 

ponuky). 

 

Identifikácia prepojenia medzi zainteresovanou osobou zadávateľa a uchádzača a prijaté 

opatrenia: bez identifikácie prepojenia. 

 

Na základe vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky zadávateľ overil splnenie stanovených 

podmienok účasti a identifikoval úspešného uchádzača - Ingreal DOMUS s.r.o., P. O. 

Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36 686 956, ktorý predložil najnižšiu 

cenovú ponuku za každý logický celok, a to nasledovne: 

 

Logický celok č. 1: 890,00 EUR bez DPH (1 068,00 EUR s DPH) 

Logický celok č. 2: 880,00 EUR bez DPH (1 056,00 EUR s DPH) 

Logický celok č. 3: 720,00 EUR bez DPH (864,00 EUR s DPH) 

SPOLU za všetky logické celky: 2 490,00 EUR bez DPH (2 988,00 EUR s DPH). 

  

12. Ďalšie informácie: 

 

Zadávateľ bezodkladne formou e-mailovej komunikácie oznámi všetkým uchádzačom výsledok 

vyhodnotenia ponúk. 

 

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že 

neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk. 

13.  Zmluva: 

 

Výsledkom prieskumu trhu bude zmluva, uzavretá podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá bude obsahovať okrem iného 

aj povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom.  

 

Zadávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS. 
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Úspešný uchádzač bude zadávateľom vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, pričom zadávateľ 

vyžaduje, aby úspešný uchádzač uviedol v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia údaje o všetkých 

známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu 

do RPVS. 

 

14. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov zadávateľa a z Integrovaného 

regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho 

rozvoja a štátnym rozpočtom (kód Výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59). 

 

V Prešove, dňa 01.06.2022 

 

 v.r. Ing. Ladislav Glitta 

         konateľ, AK Prešov, spol. s r.o. 


