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Informácie o subdodávateľoch 
 

Názov zákazky: Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej  energie v základnej škole v Raslaviciach 
 
Názov uchádzača: Klima - Therm Prešov, s.r.o. 
 
Zoznam subdodávateľov: 
 

Názov a identifikačné údaje 
subdodávateľa (adresa, IČO): 

Podiel 
zákazky v %: 

Predmet 
subdodávky: 

Údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa 

(meno, priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia) 

Anton Timko – Begas 
Kostolná 127, 082 71 Krivany 
IČO: 30652910 

15 Montážne práce Anton Timko, Kostolná 127/66, 
082 72 Krivany, 15.04.1964 

Ondrej Maťaš – Begas 
Kuková 167, 086 44 Kuková 
IČO: 34512209 

15 Montážne práce Ondrej Maťaš, Kuková 196,   
086 44 Kuková, 18.01.1968 

Stavcomp, s.r.o. 
Giraltovská 18, 085 01 
Bardejovská Nová Ves 
IČO: 36466875 

12 Montážne práce 
Ing. Milan Surgent, Giraltovská 
3502/18, 085 01 Bardejovská 

Nová Ves, 15.11.1966 

IVAN-KOM, s.r.o. 
Fričovce 313, 082 37 Fričovce 
IČO: 46476181 

5 Montážne práce Ján Ivan, Fričovce 313, 082 37 
Fričovce, 18.12.1970 

 
V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke 
uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov 
a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú 
verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom. 
 
Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti stanovené vo 
Výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako 
subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) 
až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho 
osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. 
 
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný najneskôr 
v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru. 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
Ing. Martin Bindas 

Zhotoviteľ 


