Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín, Pelhřimovská 1186/10,026 80 , Dolný
Kubín, IČO: 00158518

Č.s.:

/2021

Dolný Kubín 19.04.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu: „SOŠ
obchodu a služieb Dolný Kubín – stavebné úpravy objektu školy a debarierizácia“ - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín

Ulica:

Pelhřimovská 1186/10,026 80 , Dolný Kubín

IČO:

00158518

Kontaktná osoba:

Miloš Kubáň

E-mail:

kuban@sosdk.sk

Tel.:

+421918370851

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom riešenia tejto zákazky je vypracovanie PD, inžinierska činnosť a odborný autorský dohľad v zmysle členenia predmetu zákazky.
Predmetom zákazky je dodanie kompletnej projektovej dokumentácie a rozpočtu na rekonštrukciu podkrovia na vzdelávanie v budove školy (s.č. 1186,
postavenej na parcele p.č. 390/56, katastrálne územie Veľký Bysterec v Dolnom Kubíne, zapísanej na liste vlastníctva č. 2789), ktorá bude riešiť
komplexné členenie priestoru podkrovia a pripojenie inžinierskych sietí na súčasné rozvody. Napojenie na rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie,
vykurovanie z jestvujúcej kotolne v podkroví, ktorú je treba v rámci tohoto projektu aj modernizovať a rekonštruovať. Zároveň bude potrebné
debarierizovať objekt a vybudovať výťah. Priestor podkrovia by mal obsahovať :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Min 5 kmeňových učební (1 učebňa pre 28 žiakov)
Min 3 skupinové učebne (1 učebňa pre cca 10 - 14 žiakov)
Aula pre cca 100 – 150 žiakov
Sociálne zázemie (WC)
2 schodištia
Bezbariérový prístup z prízemia – výťah
Využitie súčasných strešných okien – jediný zdroj denného svetla
Rozvody inžinierskych sietí napojených na súčasné rozvody (el., vody, vykurovanie, internet)
Vykurovanie prostredníctvom vybudovanej kotolne v podkroví
Zateplenie strechy

Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky štyri časti v zmysle členenia:
Časť 1 - Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenie v rozsahu pre realizáciu
Musí byť vypracovaná v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností–UNIKA 2020, Bratislava
s.r.o.
V dokumentácii musia byť zapracované pripomienky z vyjadrení všetkých príslušných orgánov a organizácií dotknutých v stavebnom konaní.
Dokumentácia pre stavebné povolenie - (technické správy, koordinačný výkres stavby, dokumentácia stavebných objektov, dokumentácia
prevádzkových súborov, celkové náklady stavby, doklady) v rozsahu podľa požiadaviek stavby minimálne:
Architektonické a stavebné riešenie (výkresy v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10 a 1:20)
Protipožiarne zabezpečenie stavby .
Statické posúdenie stavby
Tepelno-technické posúdenie stavby
Zdravotechnika
Vykurovanie
Meranie a regulácia
Elektroinštalácia
Vzduchotechnika
Klimatizácia

Bleskozvod
Výťah
Výkaz výmer (Zadanie)
Položkový rozpočet (v členení podľa požiadaviek obstarávateľa)
Časť 2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
Predmetom tejto časti zákazky je prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania
stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov a organizácii dotknutých v stavebnom
konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadosti na začatie stavebného konania a zabezpečenie vydania SP.
Vypracovanie a podanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu. Súčasťou ceny za predmet zákazky sú aj správne poplatky za
vydanie SP a prípadne ÚR. Činnosť končiaca vydaním a právoplatnosťou Stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
V prípade, že bude potrebné k novým stavebným úpravám, vybudovaniu výťahu alebo iným zmenám aj vydanie Územného
rozhodnutia, toto bude taktiež súčasťou tejto časti č.2 členenia zákazky, vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým spojených.
Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby
Predmetom tejto časti je spolupráca zhotoviteľa ako projektanta s objednávateľom ako investorom pri súťaži na výber zhotoviteľa stavby. Činnosti v
rámci uvedenej spolupráce: aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) v čase vyhlásenia verejnej súťaže (pre určenie predpokladanej hodnoty
zákazky), bezodkladné zodpovedanie otázok uchádzačov v procese verejného obstarávania, následná úprava výkazu výmer (zadania) a rozpočtu
stavby, spolupráca s objednávateľom ako investorom pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby alebo jej časti. Činnosť bude ukončená dňom
podpisu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.
Časť 4 - Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe – Odborný autorský dohľad –„OAD“
Predmetom tejto časti zákazky je výkon občasného - odborného autorského dohľadu počas celého priebehu realizácie stavby, účasť na kontrolných
dňoch stavby v závislosti od požiadaviek objednávateľa, prípadné nevyhnutné úpravy PD počas realizácie stavby.
Zhotoviteľ uvedie výkon OAD v jednotkovej cene za 1hodinu výkonu OAD a cenu za celkový objem výkonu OAD v počte 100 hodín, počas celej doby
realizácie stavby predpokladanej na dobu 6 mesiacov. Cena bude zahŕňať všetky náklady na výkon OAD.
Zmluva na výkon OAD bude uzatvorená až pred realizáciou stavby a nebude súčasťou ZoD na časť 1 až 3 rozsahu predmetu zákazky.
Zhotoviteľ garantuje cenu na časť 4 – OAD, po dobu 5 rokov od uzatvorenia ZoD na časť 1 až 3 rozsahu predmetu zákazky.

Forma dodania predmetu zákazky
Časť 1 - Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu pre realizáciu
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 8-mich (ôsmich) vyhotoveniach v
tlačenej forme a 2x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls).
Elektronická needitovateľná forma dokumentácie bude riadne členená tak, ako tlačená forma, čo výkres a dokument tlačenej formy to samostatný
súbor, správna orientácia obsahu po otvorení súboru a názov súboru zodpovedajúci názvu výkresu.
Časť 2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu všetkých vyjadrení a stanovísk
dotknutých orgánov ,organizácií a vydaného právoplatného stavebného povolenia v 1 (jednom) origináli + 1x kópii v tlačenej forme a 3x na
elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf).
Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby
Táto časť diela (rozpočet a výkaz výmer (zadanie) aktualizované v čase vyhlásenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby; finálna verzia rozpočtu a
výkazu výmer (zadania) stavby, spracovanej v zmysle všetkých otázok uchádzačov predložených v procese verejnej súťaže) bude odovzdaná a
prevzatá, na základe Odovzdávacích a preberacích protokolov, vždy v 3-och (troch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v
needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte xls). Odpovede na otázky uchádzačov v procese verejnej súťaže budú
bezodkladne doručené elektronickou poštou (e-mail) na adresu objednávateľa.
Časť 4 - Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe – Odborný autorský dohľad –„OAD“
Výkon občasného autorského dohľadu bude zaznamenaný v stavebnom denníku predmetnej stavby a v súpise skutočne vykonaných hodín dohľadu,
ktoré budú overené zástupcom objednávateľa v realizačných veciach, príp. technickým dozorom objednávateľa.

Termín dodania predmetu zákazky
Časť 1 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu
Do 8 (ôsmich) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo
Časť 2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
Stavebné povolenie do 13 (trinástich) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo

Stavebné povolenie do 13 (trinástich) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo
Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby
Od písomnej výzvy objednávateľa do ukončenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby.
Časť 4 - Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe – Odborný autorský dohľad –„OAD“
Počas realizácie doby výstavby.

Typ zákazky: Služby
CPV:

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71300000-1 Inžinierske služby

3. Podmienky účasti
3.1 Osobné postavenie Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti osobného postavenia: 3.1.1 podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej „ZoVO“) odkazom na verejne prístupné webové
portály (verejne prístupné informačné systémy verejnej správy), 3.1.2 podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO doloženým čestným vyhlásením (odporúčaný
vzor v Prílohe č. 4) alebo odkazom na zoznam hospodárskych subjektov vedenom UVO. Upozornenie: Podľa § 11 ods. 1 ZoVO verejný obstarávateľ
nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora (vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, https://rpvs.gov.sk/rpvs/ ) 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. 3.2 Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa. 3.3 Technická a odborná spôsobilosť Zoznam a
krátky opis kritérií výberu: 3.3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO -zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ podľa ZoVO. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: -uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo
podobného uskutočnenia služieb ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 20 000,- EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej
mene. Uchádzač predkladá zoznam poskytnutých služieb na predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov. Zoznam služieb musí obsahovať služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky. Ak
odberateľom nebol verejný obstarávateľ podľa ZoVO ako dôkaz o plnení môže uchádzač predložiť doklad o zrealizovanej poskytnutej službe potvrdený
odberateľom. 3.3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO -údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy
alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
-uchádzač predloží doklad o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zadávania zákazky v súlade so zákonom č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ uzná ako
rovnocenné doklady o odbornej spôsobilosti/oprávnenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Požiadavky sú uvedené v opise zákazky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 31 677.33 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do zákazky
A projekt - rk, s. r. o.
Nám. Š. N. Hýroša 2230/12, 034 01 Ružomberok
Ján Potoma
a.projektrk@gmail.com
APLAN, spol. s r.o.
Dlhé Diely II 9/B, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Imrich Fekete
fekete@aplan.sk
ARCHINOVA ateliér, s. r. o.
Legionárska 6419, 911 01 Trenčín
Róbert Kováčik
buildextrade@gmail.com
ARCHINOVA, s. r. o.
Legionárska 6419, 911 01 Trenčín
Róbert Kováčik

Róbert Kováčik
info@archinova.sk
DESIGN ENGINEERING, s.r.o.
Palisády 33, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Peter Uhrovič
office@deseng.eu
DK Ateliér, s.r.o.
Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
Radovan Mikuláš
dkatelier@dkatelier.sk
emProject, s.r.o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Michal Džupaj
dzupaj@emproject.sk
emProject, s.r.o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Bc. Michal Džupaj
emproject@emproject.sk
emProject, s.r.o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Miloš Martinka
martinka@emproject.sk
emProject, s.r.o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina
stoder@emproject.sk
emProject, s.r.o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Monika Zábojníková
zabojnikova@empulse.sk
Enerma, s.r.o.
Pribinova 3477/33, 010 01 Žilina
Peter Mančík
mancik@enerma.sk
Hprojekty s. r. o.
Aleja Slobody 1888/42, 026 01 Dolný Kubín
Peter Hruška
info@hprojekty.sk
Ing. Martin Novotný
Veľká okružná 1309/17, 01001 Žilina
Ing.Martin Novotný
mnovotny6@gmail.com
K project s.r.o.
Lúky 528/1, 013 14 Kamenná Poruba
info@kproject.sk
MEB architects s.r.o.
Hrubá Strana 1535, 916 11 Bzince pod Javorinou
Matej Babuliak
meb@mebarchitects.eu
PROMA, s.r.o
Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina

Blazena Maronova
maronova@proma.sk
PROMA, s.r.o
Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Maroš Mikulík
mikulik@proma.sk
PROMA, s.r.o
Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Milan Ondrejka
ondrejka@proma.sk
PROMA, s.r.o
Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Katarína Hodasová
sekretariat.za@proma.sk
PROMA, s.r.o
Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Peter Suchanič
suchanic@proma.sk
PROPORTION s.r.o.
Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Ing. arch. Andrej Mareš
janaskodova.za@gmail.com
PROPORTION s.r.o.
Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Dagmara Miháliková
mihalikovadagmara@gmail.com
PROPORTION s.r.o.
Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Jana Škodová
skodova@proportion.sk
PROTES Žilina, spol. s r.o.
Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Ing. Andrej Mareš
andrej.mares@gmail.com
regec architekti s. r. o.
Stakčínska 2920, 069 01 Snina
Mário Regec
regec.mar@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
DESIGN ENGINEERING, s.r.o.
Palisády 33, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Peter Uhrovič
office@deseng.eu
Cenová ponuka: 29 990 € bez DPH, 35 880 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
A projekt - rk, s. r. o.
Nám. Š. N. Hýroša 2230/12, 034 01 Ružomberok
Ján Potoma
a.projektrk@gmail.com
Cenová ponuka: 28 600 € bez DPH, 34 320 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač nesplnil podmienky účasti. Zamestnanci poverení verejným obstarávateľom, ktorí posudzovali podmienky účasti odporúčajú
verejnému obstarávateľovi ponuku neprijať. Uchádzač nepredložil všetky požadované doklady podľa bodu 12. „Obsah Ponuky“ Výzvy na
predkladanie ponúk a to konkrétne:

1. Podľa bodu 3.1 Výzvy na predkladanie ponúk mal uchádzač preukázať splnenie podmienky účasti osobného postavenia. Uchádzač
nesplnil bod 3.1.1.:
3.1.1 podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej „ZoVO“) odkazom na verejne prístupné webové portály (verejne prístupné informačné systémy verejnej
správy)
2. Uchádzač nedodal doklady podľa bodu 3.3.2. výzvy na prekladanie ponúk: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO
-údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo
riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
-uchádzač predloží doklad o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zadávania zákazky v súlade so
zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné doklady o odbornej spôsobilosti/oprávnenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
3. Podľa bodu 12. Obsah ponuky - bod 5 – mal uchádzač dodať:
Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 5 k tejto výzve vo vzťahu k verejnému
obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe resp. ohlási všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe. Uchádzač čestné
vyhlásenie dodal, ale v dokumente sa potrebné čestné vyhlásenie nenachádzalo.
DK Ateliér, s.r.o.
Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
Radovan Mikuláš
dkatelier@dkatelier.sk
Cenová ponuka: 29 950 € bez DPH, 35 940 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač nesplnil podmienky účasti. Zamestnanci poverení verejným obstarávateľom, ktorí posudzovali podmienky účasti odporúčajú
verejnému obstarávateľovi ponuku neprijať. Uchádzač nepredložil všetky požadované doklady podľa bodu 12. „Obsah Ponuky“ Výzvy na
predkladanie ponúk a to konkrétne:
1. Podľa bodu 12.3 Výzvy na predkladanie ponúk mal uchádzač odovzdať:
Vyplnenú Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. Uchádzač odovzdal Návrh Zmluvy o dielo,
ale podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača.
2. Podľa bodu 12. Obsah ponuky - bod 4 – mal uchádzač dodať:
Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa Prílohy č. 4 k tejto výzve. Uchádzač čestné vyhlásenie
dodal, ale v dokumente nebolo vypísané obchodné meno spoločnosti, sídlo, IČO, zastúpený.
3. Podľa bodu 12. Obsah ponuky - bod 5 – mal uchádzač dodať:
Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 5 k tejto výzve vo vzťahu k verejnému
obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe resp. ohlási všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe. Uchádzač čestné
vyhlásenie dodal, ale v dokumente nebolo vypísané obchodné meno spoločnosti, sídlo, IČO, zastúpený.
4. Podľa bodu 3.1 Výzvy na predkladanie ponúk mal uchádzač preukázať splnenie podmienky účasti osobného postavenia. Uchádzač
nesplnil bod 3.1.1.:
3.1.1 podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej „ZoVO“) odkazom na verejne prístupné webové portály (verejne prístupné informačné systémy verejnej
správy)
5. Uchádzač nedodal doklady podľa bodu 3.3.1. výzvy na prekladanie ponúk:
6. Uchádzač nedodal doklady podľa bodu 3.3.2. výzvy na prekladanie ponúk: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO
-údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo
riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
-uchádzač predloží doklad o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zadávania zákazky v súlade so
zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné doklady o odbornej spôsobilosti/oprávnenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač:
DESIGN ENGINEERING, s.r.o.
Palisády 33, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Peter Uhrovič
office@deseng.eu
Cenová ponuka: 29 990 € bez DPH, 35 880 € s DPH za celý predmet zákazky.
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: DESIGN ENGINEERING, s.r.o.

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
RNDr. Peter Ištván, Ing. Miloš Kubáň

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Peter Ištván, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som
členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a
protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Miloš Kubáň, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som
členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a
protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

RNDr. Peter Ištván,
Stredná odborná škola obchodu a služieb
+421918370851
Ing. Miloš Kubáň,
Stredná odborná škola obchodu a služieb
+421918370851

