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Verejný obstarávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Obecný úrad Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 

067 77 Zemplínske Hámre 

 

 

                                                           V Ý Z V A 

na predkladanie ponúk 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 

               
 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

1. Názov organizácie:      Obec Zemplínske Hámre Názov organizácie:      Obec Závadka 
      Zastúpený :                   Ing.Ján Kepič, PhD.- starosta 
      Sídlo organizácie:         Obecný úrad Zemplínske Hámre , Hlavná 152/183, 067 77 
      Telefón:                         057 75 81 790 
      e-mail:                            zemplinskehamre@gmail.com    
      IČO:                               00323047 

 

      Komunikácia 
      Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 
      Meno a priezvisko: Ing.Dana Gajdošová    Mobil: + 421 905 685 332 
      e-mail: dgajdosova@centrum.sk 

  

  
2   Predmet zákazky 

 

2.1 Názov predmetu zákazky: „Turisticko – informačný systém v obci Zemplínske Hámre“ 
 

2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5 204,40  € 
 

2.3 Opis zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto 

určenia) : 

 

 1. Informačný stĺp multifunkčný   - 12 ks 
- pozinkovaný stĺp D90 mm práškovaný v RAL, štandardná dĺžka 3,3 bm 

- hliníkový eloxovaný nadstavec štandardná dĺžka 1 bm (môže byť tiež v RAL) 

- PVC medzikrúžok (prechod medzi stĺpom a nadstavcom) 

- zložený s podstavca a multifunkčného nadstavca pre doplnenie tabuliek s bodmi turistických   

  miest a lokalít. 

 

2. Tabuľka k stĺpu – 25ks 

- Dutý PVC profil  o rozmere 750mm x 125mm 

- Fóliový polep obojstranný + UV lamino zabezpečujúce stálosť farieb 

- príslušenstvo potrebné na osadenie tabuľky na stĺp 

- Certifikované štátnou skúšobňou EU a SR 

- Montáž tabuliek 

 



 

 

Výzva na predloženie ponúk Strana 2 

 

Dodanie informačného systému nezahŕňa osadenie-montáž, výkop a osadenie prvkov do 

betónu  
 

            Podrobné vymedzenie predmetu  CPV 
            Hlavný kód CPV: 35261000 – informačné panely  
 

3     Komplexnosť dodávky 

3.1   Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 

4    Zdroj finančných prostriedkov 

4.1. Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku v rámci 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 

– 2020. Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok. Fa obsahuje náležitosti ustanovené všeobecne 

záväzným predpisom a dohodnuté v zmluve o dielo, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.  
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa financovania predmetu zákazky budú dohodnuté pri podpise zmluvy. 

  

5   Zmluva 

5.1  Výsledkom prieskumu  bude zmluva o dielo na na dodanie tovaru uzatvorená v zmysle ustanovení 

Obchodného zákona  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
  
6  Miesto a termín dodania 

6.1 Miesto uskutočnenia prác: Obec Zemplínske Hámre, Štát: Slovenská republika    
         NUTS kód: SK041 Prešovský kraj 
 

6.2 Termín dodania: predpokladaný termín do 4-7 týždňov od účinnosti zmluvy 
 

7  Variantné riešenie 

7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia 

a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

8   Platnosť ponuky 

8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.12.2021. 

 
9  Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami 

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným 

obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomne 

prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, telefonicky alebo ich kombináciou. 
  
10 Obhliadka miesta  

10.1 nie je potrebná 
  

11  Jazyk ponuky 

11.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku 
 

11.2  Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 

doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského 

jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú 
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vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je 

rozhodujúci preklad v slovenskom  jazyku. 
 

12   Obsah a forma ponuky   

12.1.  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať : 
 

             Požadované doklady-podmienky účasti:  
 

- doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení – uchádzač je oprávnený 

dodávať tovar uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.  ( Predloženie fotokópie dokladu o 

oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky).  
 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra 

partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 

12.2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na 

webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu 

predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  
 

12.3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 

 
Súčasťou ponuky musí byť vyplnený a ocenený návrh ceny, ktorý je prílohou č.2 súťažných podkladov, 

ktorý musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača 

alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v  mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a 

ktorý musí byť identický so zmluvnou cenou.  
 

13   Podmienky účasti uchádzača   

13.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 12.1. výzvy na predkladanie ponúk 

bude založené na posúdení úplného splnenia podmienok účasti. 
 

14 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách /€/ .  
 

14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
 

14.3.1  navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
14.3.2  sadzba DPH a výška DPH, 
14.3.3  navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 

14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platcom DPH upozorní v ponuke. 
 

15 Vyhotovenie ponuky 

15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, 

perom s nezmazateľným atramentom a pod.  
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16 Označenie obalu ponuky 

  „ Heslo : „ Tabule“ 
 

17  Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

 

Ponuky je možné predkladať v elektronickej  podobe v termíne do 3.1.2020 do 10,00 hod.. 
 

20.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

Ponuka bude doručená na adresu: dgajdosova@centrum.sk 
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo:  “Tabule“. 
 

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na 

predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.  
 

Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a  je úspešný, je povinný  

pred uzavretím zmluvy doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 12.1  tejto výzvy aj v listinnej 

podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie. 
 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti 

uchádzačovi neotvorená. 
 

18  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 

do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
 

18.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej 

osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú vo výzve 

a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na adresu verejného obstarávateľa. 
 

 

19 Hodnotenie ponúk a otváranie ponúk 

19.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve  
19.2 Otváranie ponúk: dňa  3.1.2020 o 11,00 hod. ,Obecný úrad Zemplínske  -neverejné 

  

20  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

20.1 Obstarávateľ oznámi   elektronicky všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku uskutočneného 

prieskumu trhu. 
 

21   Uzavretie zmluvy 
21.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najneskôr do lehoty viazanosti ponúk. 
 

21.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
 

Forma vzniku záväzku:  
Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie Zmluvu o dielo podľa § 536 zák. č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
Podmienky verejného obstarávateľa, ktoré budú zakomponované do zmluvy a sú pre uchádzača záväzné a 

nemenné:  
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- Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z 

kontroly dokumentácie verejného obstarávania.  
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí a umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ a v zmysle súvisiacej 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  
- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva 

nadobudne v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia, ale zároveň účinnosť zmluvy je podmienená odkladacou podmienkou, ktorou je schválenie 

zákazky v rámci kontroly dokumentácie z procesu predmetného verejného obstarávania zo strany 

poskytovateľa t.j. doručenie správy z kontroly objednávateľovi, ktorou sa schváli predmetné verejné 

obstarávanie.  
 

 

 22  Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  
 

1.  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH  za dodanie predmetu  celej  

zákazky. 
 

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov 

uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie celého predmetu obstarávania. 
 

3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu 

obstarávania podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eurách s DPH, uvedených v 

jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu 

obstarávania najnižšiu cenu. 
 

4.  Ak uchádzači ponúknu rovnakú cenu za dodanie predmetu obstarávania, úspešný bude ten uchádzač, 

ktorý predloží svoju ponuku skôr na zaevidovanie . 
 

 

23  Opis predmetu zákazky. 
  

     Predmet zákazky je podrobne definovaný  priloženým dokumentom-štúdia, čo tvorí  neoddeliteľnú 

súčasť výzvy: 
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

      

 
 Vymedzenie predmetu zákazky: 

1. Informačný stĺp multifunkčný   - 12 ks 

- pozinkovaný stĺp D90 mm práškovaný v RAL, štandardná dĺžka 3,3 bm 

- hliníkový eloxovaný nadstavec štandardná dĺžka 1 bm (môže byť tiež v RAL) 

- PVC medzikrúžok (prechod medzi stĺpom a nadstavcom) 

- zložený s podstavca a multifunkčného nadstavca pre doplnenie tabuliek s bodmi turistických  

  

2. Tabuľka k stĺpu – 25ks 

- Dutý PVC profil  o rozmere 750mm x 125mm 

- Fóliový polep obojstranný + UV lamino zabezpečujúce stálosť farieb 

- príslušenstvo potrebné na osadenie tabuľky na stĺp 

- Certifikované štátnou skúšobňou EU a SR 

- Montáž tabuliek 

Dodanie informačného systému nezahŕňa osadenie-montáž, výkop a osadenie prvkov do 

betónu, ale zahŕňa dopravu - dodanie tovaru na miesto určenia t.j.podľa  spracovanej štúdie 

. 
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 24  Osobitné podmienky  
 

24.1  

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným 

obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.  

Uchádzač berie na vedomie , že zmluva , ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená v zmysle 

zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo 

byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by 

verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z 

hodnotiaceho procesu.  

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať 

ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou poštou na adrese: 

dgajdosova@centrum.sk.  

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie 

ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr 3 dní pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk. 
  Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, týkajúce sa  
  sociálnych hľadísk – uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaviaže, že v  
  prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky počas doby plnenia zákazky bude potrebovať navýšiť svoje 
  kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity  
  osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VUC) 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v procese 

overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania pre 

zadávanie zákazky s nízkou  hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu 

zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky. 

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu 

pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné materiály a pri dodržaní 

technických parametrov navrhovaného zariadenia a materiálov. Uchádzač predloží v ponuke zoznam 

použitých ekvivalentných riešení. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač 

nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným 

obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo 

možné ich predvídať alebo, ak bude predložená iba jedna ponuka. 

Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude vyhodnotená ako 

úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy. Ostatným uchádzačom verejný 

obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese verejného obstarávania. Po vyhodnotení ponúk bude 

všetkým uchádzačom (elektronicky, poštou, príp. osobne) odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia 

ponúk. 

Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky / tovary – 

nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod.. Všetky materiály a technológie použité v 

procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

 

Zemplínske Hámre, 20.12.2019 

1. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať:   - doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení 

– uchádzač je oprávnený dodávať tovar uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.  

 

  Prílohy: /podpísané a opečiatkované sú povinnou súčasťou ponuky/ 

-príloha č.1-Zmluva o dielo  

-príloha č.2- Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 

-príloha č.3-vyhlásenie uchádzača  

-fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

  

 

 Ing.Dana Gajdošová 

  Poverená osoba realizovaním prieskumu trhu 
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Príloha č.1 

  Zmluva o dielo č.           /2019 
uzatvorená medzi obstarávateľom a  zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení 

  
čl. 1.  ZMLUVNÉ  STRANY 
  
1. Názov organizácie:       Obec Zemplínske Hámrev organizácie:      Obec Závadka 

      Zastúpený :                   Ing.Ján Kepič, PhD.- starosta 
      Sídlo organizácie:          Obecný úrad , Hlavná 152/183, 067 77 
      Telefón:                          057 /75 81 790 
      e-mail:                            zemplinskehamre@gmail.com       
      IČO:                               00323047 

                                 
(ďalej označovaný ako „objednávateľ “) 

 

  
1.2. Zhotoviteľ                                  :   
      Adresa :  
      Štatutárny orgán :   
      IČO :   
      DIČ :  
      IČ DPH :  
      Bankové spojenie :   
      Číslo účtu : 
      Telefón                                         :  
      Osoby oprávnené rokovať           : 
    - vo veciach zmluvných                 :   
    - vo veciach technických               :  
  

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ “) 
 

                                                               PREAMBULA 
 

       Túto  zmluvu   uzatvára   Objednávateľ   ako   verejný   obstarávateľ   so   Zhotoviteľom   ako úspešným 

 uchádzačom  vo  verejnom  obstarávaní na predmet  zákazky „Turisticko – informačný systém v obci 

Zemplínske Hámre“ zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto zmluvu uzatvárajú 

zmluvné strany v súlade a výzvou a so súťažnými podkladmi vrátane ich príloh a v súlade s predloženou ponukou 

úspešného uchádzača. 
 

čl. 2.  PREDMET  A  PODSTATNÉ  NÁLEŽITOSTI  ZMLUVY 
 

2.1 Predmetom zmluvy je dodávka tovaru pre predmet obstarávania „Turisticko – informačný systém v 

obci Zemplínske Hámre“ 
  
 2.1.1  Predmet zmluvy musí zodpovedať platným právnym a technickým predpisom. 
 

   2.1.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu výzvy 
   na predloženie ponuky podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedostatkov diela. 

 

2.1.3  Termín dodania: predpokladaný termín do 4-7 týždňov od účinnosti zmluvy 
 

2.3. Cena diela: 

mailto:
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Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania  pre celú stavbu na základe pevných 

jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje: 
 

 

Cena diela bez DPH               : €   
 

DPH  20%               :   €    
 

Cena diela celkom s DPH                :  €    
       
Slovom : 

 

čl. 3.  ZÁVAZKY ZMLUVNÝCH STRÁN   

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
 Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s predloženou ponukou do verejnej súťaže -  zákazka   

s nízkou hodnotou  na dodávku tovaru  podľa §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
 

3.1.1.Predávajúci sa zaväzuje realizovať (dodať) kupujúcemu predmet zákazky za cenu uvedenú v ponuke a 

za ďalších podmienok stanovených v súťažných podkladoch k vyššie uvedenému verejnému obstarávaniu. 
 

3.2.V prípade, ak je na riadne užívanie predmetu plnenia nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva 

predávajúceho alebo tretej osoby, predávajúci zabezpečí, že kupujúci nadobudnutím vlastníctva k predmetu 

plnenia získa aj všetky oprávnenia a licencie na takého práva a odplata za používanie týchto práv bude 

zahrnutá v cene predmetu plnenia. 
 

3.3.Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom tovaru. Tovar nie je zaťažený žiadnym právom tretej 

osoby, najmä záložným právom alebo predkupným právom, Tovar nie je prenajatý a v čase predaja ani 

nebude prenajatý tretej osobe a neexistuje právny predpis ani rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré by 

predávajúcemu akýmkoľvek spôsobom bránili v nakladaní s tovarom.  
 

3.4.Predávajúci sa zaväzuje, že zariadenia budú dodané spolu s dodacím listom zariadení, návodom na 

použitie zariadení v slovenskom alebo českom jazyku, záručným listom zariadení, kópiami certifikátov alebo 

iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené uvedenie zariadenia do prevádzky a jeho užívanie v 

zmysle príslušných právnych predpisov, dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie licencie, alebo iného práva 

duševného vlastníctva v prípade, že v zariadení je predmet takéhoto duševného vlastníctva vyjadrený. Tovar 

sa považuje za riadne dodaný po odovzdaní v súlade s podmienkami tejto zmluvy.  
 

3.5.Predávajúci sa ďalej zaväzuje na základe tejto zmluvy ako súčasť dodávky tovaru poskytnúť 

kupujúcemu:  
a) dopravu zariadenia do miesta určenom v tejto Zmluve, 
b) odovzdanie zariadenia formou prebierky, 
 

3.6.Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť kompletnú dodávku zariadenia. 
 

3.7.Z dôvodu, že predmet plnenia bude  financovaný z prostriedkov poskytnutých kupujúcemu na základe 

Zmluvy o NFP, sa predávajúci zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou 

predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v 

zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú 

súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú: a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby. b) Najvyšší 

kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby. c) Orgán 

auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie 

a Európskeho dvora audítorov. e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) tohto bodu v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a Európskeho spoločenstva.  
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čl. 4.  SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY  ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

4.1. Za  účelom riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť   pri 

realizácii predmetu tejto zmluvy. 
 

4.2. Plnenie predmetu zmluvy bude zabezpečované na základe objednávateľom odovzdanej   dokumentácie 

a požadovaných údajov zhotoviteľovi. 
  
čl.5   ZÁRUČNÁ DOBA  – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

5.1. Predávajúci zodpovedá za to, že každá časť tovaru bude dodaná podľa podmienok tejto zmluvy, a že 

počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve ako aj obvyklé vlastnosti a bude 

spôsobilá na riadne používanie na účel, na ktorý je určená. 
 

5.2.Záručná doba na tovar, resp. zariadenia tvoriace predmet plnenia tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná 

doba začína plynúť odo dňa odovzdania príslušnej časti tovaru (jednotlivého zariadenia) a jej prevzatia 

kupujúcim. Počas tejto záručnej doby musí byť príslušná časť tovaru spôsobilá na zmluvný a bežný účel a 

zachová si počas tejto lehoty dohodnuté a obvyklé vlastnosti. 
 

5.3.Zmluvné strany sa dohodli že kupujúci je oprávnený uplatňovať nároky z akejkoľvek vady kedykoľvek 

až do skončenia trvania záručnej doby. Za vadu tovaru sa považuje aj vada v dokladoch potrebných na 

užívanie tovaru.  
 

5.4.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v okamihu prechodu nebezpečenstva na 

kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek 

vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na kupujúceho, ak je spôsobená porušením povinností 

predávajúceho. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných kupujúcim v záručnej  dobe nastúpi 

predávajúci v lehote do 48 hodín od oznámenia kupujúcim. 
 

5.5. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomne, e-mailom. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať zariadenie pre jeho 

vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.  
Ak má dodaný tovar vady, kupujúci oznámi predávajúcemu vady a kupujúci má vždy právo požadovať od 

predávajúceho, aby bez zbytočného odkladu začal s odstraňovaním vád a v lehote primeranej zložitosti a 

charakteru vád na svoje náklady odstránil vady, a to: (i) dodaním chýbajúcej časti predmetu plnenia, (ii) 

odstránením vád opravou, ak sú vady opraviteľné v mieste dodania alebo (iii) odstránením vád opravou, ak 

sú vady opraviteľné v mieste v najbližšom servisnom pracovisku predávajúceho alebo v najbližšom 

pracovisku servisného partnera predávajúceho, ak povaha vád predmetu plnenia neumožňuje ich odstránenie 

spôsobmi v mieste dodania; v tomto prípade je predávajúci povinný na svoje náklady dopraviť príslušnú časť 

predmetu plnenia alebo celý predmet plnenia z miesta dodania do svojho servisného pracoviska alebo do 

najbližšieho pracoviska svojho servisného partnera a následne po odstránení vád na svoje náklady dopraviť 

príslušnú časť predmetu plnenia alebo celý predmet plnenia do miesta dodania.  
Predávajúci znáša všetky náklady spojené s odstránením vád predmetu plnenia, najmä náklady na prácu 

spojenú s odstránením vád, náklady na obstaranie častí zariadenia, ktorými majú byť nahradené vadné časti 

predmetu plnenia a náklady na dopravu s tým súvisiacu.  
            
čl. 6. OSOBITNÉ  UJEDNANIA 

6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do  5 dní. 

6.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :      
              

  a)   Zmluva o dielo 
   b) Ponuka zhotoviteľa 

   c)   Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo 
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6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade 

s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve. 
 

6.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade  s ustanoveniami 

zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. 
   
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej    výroby. 
Dielo bude zhotovené podľa:  
- platných STN, EN a technických predpisov,  
-podkladov a požiadaviek Objednávateľa, 
-podľa cenovej ponuky /rozpočtu/ predloženej Zhotoviteľom na základe podkladov objednávateľa daných do 

súťaže, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy,  
  -    podmienok dohodnutých v tejto zmluve,  
  -    výzvy na predloženie cenovej ponuky a ďalších podkladov vo verejnom obstarávaní.  
 

6.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu 

osobu. 
 

6.7 OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY 
 

6.7.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č.  
365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou sa   
zmluvné strany dohodli, že v  prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu 

zákazky, je podmienkou aby v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo 

nezamestnané v mieste realizácie zákazky, ktoré spĺňajú aspoň jeden z nasledovných predpokladov:   patrí do 

skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce podľa § 8 zákona č. 5/200  Z.z. o službách 

zamestnanosti   a počas doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ v mieste  zhotovovania diela realizovať 

pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia. 

6.7.2 Vzhľadom k tomu, že realizácia predmetu zákazky podlieha schváleniu Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo 

neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, pokiaľ nebude uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom príspevku. Zmluva s úspešným 

uchádzačom nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k 

uzatvoreniu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným 

poskytovateľom pomoci, a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho Žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, 

ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly 

verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.  

Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu plnenia bude uhradená po  podpise preberacieho protokolu na 

celkový predmet plnenia oboma zmluvnými stranami. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude dodací 

list a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných 

strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo 

dňa prevzatia predmetu plnenia kupujúcim. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 60 dní od jej 

doručenia kupujúcemu. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom 

odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho. Úhrada sa uskutočňuje 

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. V prípade ak je na vystavenej faktúre uvedené iné číslo 

účtu predávajúceho, je kupujúci bez ohľadu na túto skutočnosť oprávnený uhradiť príslušnú cenu na účet 

predávajúceho uvedený v hlavičke tejto zmluvy. Faktúra (daňový doklad) predávajúceho musí obsahovať 

nasledovné náležitosti: - obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne 

prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, - bankové spojenie predávajúceho (názov 

a adresa banky Predávajúceho, SWIFTkód), - číslo bankového účtu (v tvare IBAN), - názov kupujúceho, 

adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z 

pridanej hodnoty, ak mu je pridelené, - poradové číslo faktúry, - dátum dodania predmetu plnenia, ak tento 

dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, - dátum vyhotovenia faktúr,  množstvo a 



 

 

Výzva na predloženie ponúk Strana 5 
 

druh dodaného tovaru, - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú  obsiahnuté v 

jednotkovej cene, - sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak   predávajúci neuplatňuje 

na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH,  s uvedením príslušného 

ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú, 
 

čl. 7.   ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

          7.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa 
  po  podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou  
  zmluvy o dielo. 
  
7.2   K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť: 
        -  písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán, 
        -  ukončením činnosti zhotoviteľa. 
        - objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy o dielo so zhotoviteľom   
          v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy  medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky   
          AFK PPA neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb a stavebných   
        prác. 
 

7.3.  Ostatné    dojednania,   nepostihnuté   touto   zmluvou,    sa   riadia   podľa    Obchodného   zákonníka  

v platnom znení.                              
     
7.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží  po dva výtlačky. 
 

7.5   Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá 

v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení 

k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali. 
 

7.6  Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.  
 

7.7  Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v 

prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej dohodnuté. Za podstatné porušenie s považuje, 

okrem prípadov v zmluve uvedených, aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolupôsobenie 

zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne 

nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený 

objednávateľom. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2 krát a viac.  
 

7.8  Zhotoviteľ projektu sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,   
       službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to   
       osobami oprávnenými na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

 

Zemplínske Hámre :                                                                                    V 
 

Dátum: ........................                                                               Dátum: ........................ 
 

 

Za objednávateľa:                                                                       Za zhotoviteľa:      
 
  …..........................................                                              …................................................ 
Ing.Ján Kepič, PhD. – starosta obce                 
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Príloha č.2 
 

Obec Zemplínske Hámre, Obecný úrad Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 

067 77 Zemplínske Hámre 

 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 

  

Uchádzač (meno, názov):    

Sídlo (adresa):          

IČO:      

Predmet zákazky: „ Turisticko – informačný systém v obci Zemplínske Hámre „ 

  
 

 

Návrh uchádzača je uvedený v nasledovnej tabuľke č.1  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Platca DPH: áno – nie 
  

      .......................................................................... 
       Podpis,pečiatka 
       Pečiatka, podpis 

Položka 
Cena bez DPH 

(EUR) 
DPH 20% 

(EUR) 

Celková cena 

spolu s DPH 

(EUR) 

Stĺp oceľový zinkovaný 
/RAL strieborná/ 
+nadstavec/AL-elox/  
12 ks 

   

Tabuľka obojstranná pre 
informačné zariadenie 
(stĺp) PVC  
25 ks 

    

CENA CELKOM    

  



Príloha č. 3  
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 

 

 

....................................................................................................................................................... 

týmto vyhlasuje, že: 

je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom:     

„ Turisticko – informačný systém v obci Zemplínske Hámre“, ktoré sú určené vo výzve na 

predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote 

na predkladanie ponúk; 
- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 

a úplné; 

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo nebolo 

j asné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky 

náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená; 

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; 

- nedopustil sa 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 mu bola právoplatne uložená sankcia; 

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, 

môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov; 

- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania, 

realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky, v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by 

mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) 

akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži, 

 neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo 

nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 

zadaním tejto zákazky, 

 bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 

konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 

verejného obstarávania, 

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie, ku 

kontrole verejného obstarávania. 

 

 
V ..................................., dňa ................ 

 

 
............................................................. 

podpis a pečiatka uchádzača, 

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

1 



                           

 
 
 

                                                                                                                                                                              ŠTÚDIA 
  

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turisticko – informačný systém v obci  Zemplínske Hámre 
OHLÁSENIE DROBNEJ STRAVBY / REALIZÁCIA 

DÁTUM : 17.12.2019 

 



Technická správa 

 

Informačné stĺpy a smerové tabule 
Konštrukcne sú vyrobené z ušľachtilých materiálov ako pozinkovaná oceľ, eloxovaný hliník a plast. 

Vyznačujú sa dlhou životnosťou a bezúdržbovosťou.  

Stĺp je  pozinkovaný D90mm práškovaný RAL, v štandardných dĺžkach 3,3m. Nádstavec je hlinikový 

eloxovaný v štandardnej dĺžke 1m, prípadne v RAL prevedení. Prechod medzi stĺpom a nádstavcom je 

vymedzený krúžkom PVC. 

Tabuľky sú vytvorené z dutého PVC profilu o rozmere 750x125mm. Text je na fóliovom obojstrannom 

polepe s vrstvou UV lamino, ktoré zabezpečuje stálosť farieb. 

Smer tabúľ a ich umiestnenie na stĺpoch a tiež umiestnenie stĺpov bude realizované v bezpečnej vzdialenosti 

od vozovky tak, aby nebránili vo výhľade a nezasahovali do plynulosti cestnej premávky.  

 

 

Samotnej realizácii zariadení predchádza prebratie staveniska a vytýčenie jednotlivých bodov tiristického 

informačného systému. Po vytýčení nasledujú zemné a výkopove práce, betonáž základov a osadenie 

kotviacich prvkov do základov. Poslednou fázou je samotná montáž vstupných tabúľ a prístreškov s mapou. 

Realizácia je ukončená odovzdaním staveniska objednávateľovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technické riešenie a inštalácia informačného zariadenia 

 

1. Informačný stĺp 

 



2. Tabuľka obojstranná pre informačné zariadenie  

 

 

 



Mapa s vyznačenými informačnými bodmi 

Stĺp č. 1 

 

 

 



Stĺp č.2 

 

 

 



Stĺp č.3 

 

 



Stĺp č.4,5,6 

 

 



Stĺp č.7 

 

 



Stĺp č.8 

 

 



Stĺp č. 9 

 



Stĺp č. 11 

 

 



Stĺp č.12 

 



 

Výkaz výmer 

Turisticko – informačného systému v obci Zemplínske Hámre 

 

 

Systémový prvok                                                                                                              Počet 
 

Stĺp oceľový zinkovaný /RAL strieborná/ +nadstavec/AL-elox/                                                                          12ks 

 

Tabuľka  obojstranná pre informačné zariadenie (stĺp)    PVC                                                                            25ks                                                                                                                                            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


