
Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača – súhlas s návrhom Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru 
 

Predmet zákazky:  

„Stavebný dozor: Oprava fasádnych profilovaných prvkov na stavbe: Rekonštrukcia bývalých 

kasární – KULTURPARK, Košice, stavebné objekty SO 01, 02 a 03“ 

 

 

Vyhlásenie uchádzača– súhlas s návrhom Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru   
 

 

Uchádzač: 

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

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

   (obchodné meno/meno, sídlo, IČO) 

 

 

Ako uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponuku na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky 

na predmet: „Stavebný dozor: Oprava fasádnych profilovaných prvkov na stavbe: Rekonštrukcia 
bývalých kasární – KULTURPARK, Košice, stavebné objekty SO 01, 02 a 03“  v postupe zadávania 

zákazky s nízkou hodnotou, ktorý pre zabezpečenie výberu dodávateľa uskutočňuje v zmysle  

ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

verejný obstarávateľ -  K 13 - Košické kultúrne centrá,  

vyhlasujem, že 

- súhlasím so znením a obsahom návrhu Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru, ktorá 

tvorí prílohu výzvy na predloženie cenovej ponuky, 

- bez výhrad akceptujem znenie a obsah návrhu Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru, 

vrátane jej príloh, ktorá tvorí prílohu výzvy na predloženie cenovej ponuky, 

- zaväzujeme sa plniť predmet Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru v lehotách 

uvedených v zmluvných podmienkach,   

- som si vedomý toho, že na obsahu a znení tohto návrhu Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného 

dozoru už  nebude možné robiť akékoľvek obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť ku zmene 

významu jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru, 

- je mi zrejmé, že možná bude len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v 

texte a pod.) a doplnenie cien, identifikačných údajov úspešného uchádzača, či údajov 

o subdodávateľoch alebo osobách, ktorí sa budú podieľať na plnení Zmluvy o poskytnutí služieb 

stavebného dozoru a budú uchádzačovi  známi  v čase uzavretia tejto zmluvy. 

 

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

 
Za uchádzača: 

 

 

Podpis uchádzača: .............................................................. 


