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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Dunajská Streda
IČO:  00305383
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 315903941
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ezakazky.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  http://www.ezakazky.sk

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
„Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v Dunajskej Strede“
Referenčné číslo:  8/ME/2018

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45000000-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Odovzdanie predmetu zákazky uchádzačom max. do 3 mesiacov od zahájenia stavby. Zahájenie stavby najneskôr v
06/2018, ukončenie stavby najneskôr do 31.08.2018. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce budú prebiehať v plnej prevádzke domu smútku a počas pohrebu
(pohrebné dni sú pondelok, streda a piatok v čase od 11.00 hod. do 17.00 hod.) sa nesmú vykonávať stavebné práce.
Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr 24 hod. vopred informovať (e-mailom, telefonicky) zhotoviteľa o konaní pohrebu.
Zmluvné strany sa dohodli, že prerušenie stavebných prác počas konania pohrebu sa nebude považovať za prekážku na
strane objednávateľa. 
 
Príprava pre rekonštrukciu a modernizáciu 
Príprava pre rekonštrukciu objektu bude pozostávať z demolácie niektorých súčastí objektu, ktoré sú v kolízii s novým
návrhom prezentovaným v architektonickej štúdii. Podrobný rozsah demolácií je popísaný v technickej správe a je
prezentovaný vo výkresovej dokumentácii najma vo výkresoch časti E1.1 č.1.01 až 1.04. Demolácia bude vykonaná
sčasti technikou a sčasti ručne aby sa zabránilo poškodeniu tých častí objektu, ktoré sú určené na využitie pri jeho
rekonštrukcii. V nevyhnutnej miere dôjde aj k búraniu spevnených plôch priliehajúcich k objektu z dôvodu napríklad
inštalácie nových technických zariadeni ako sú bleskozvod alebo ležatá kanalizácia.  
Vzniknutý odpad bude mať charakter bežného stavebného odpadu (bez ropných a iných nebezpečných látok) a bude
uložený na najbližšej skládke TKO. 
Zeleň nachádzajúca sa v okolí a blízkosti objektu nebude stavebnou činnosťou nijako dotknutá.  
Počas doby výstavby nie je potrebné na pozemku zabezpečovať ochranné pásma, chránené objekty a porasty, pretože
sa v okolí objektu nenachádzajú. Počas doby výstavby nie je potrebné realizovať preložky podzemných a nadzemných
vedení, dopravných trás a tokov. 
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Zdôvodnenie urbanisticko architektonického riešenia 
Z urbanistického hľadiska sa rekonštrukciou a modernizáciou jestvujúceho Domu Smútku nič nemení. Projekt nerieši
nové komunikačné (pešie, automobilové) napojenie objektu ani jeho rozšírenie alebo akúkoľvek zmenu. Trasa prevozu
pozostatkov respektíve zásobovanie objektu nie sú týmto projektom dotknuté. To isté platí pre dopravu v kľude, ktorá je
riešená parkovacími plochami mimo areálu cintorína.  
Architektonické a výtvarné riešenie vyplýva z riešenia jestvujúceho objektu. Objekt je koncipovaný ako niekoľko hmôt z
ktorých najvačšia centrálna tvorí hlavnú obradnú sálu a bočné nižšie tvoria bočné sály. V severozápadnej časti sa
nachádza hlavná hmota, v ktorej je umiestnené zázemie. V princípe nové riešenie zachováva túto hmotovú skladbu. 
Stavebno technické riešenie vychádza z daností jestvujúceho objektu. Navrhuje sa niekoľko zásahov do nosných
konštrukcií s cieľom spojenia 3 obradných siení. Hlavný architektonický prvok bude tvoriť otvorenie strechy hlavnej
obradnej siene a osadenie priebežného strešného svetlíka. Optické spojenie troch siení do jedného priestoru zabezpečí
priebežný lamelový podhľad ktorý vyústi do tohoto svetlíka.  
Podmienky ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie neboli stanovené, pretože riešený objekt prístavby sa
nachádza v areáli jestvujúceho cintorína a jeho funkcia nebude menená. 
Samotný objekt a všetky verejné priestory v objekte sú riešené tak, aby boli prístupné pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu.  
 
Údaje o technickom zariadení objektu 
V objekte sa budú nachádzať nasledovné technické a technologické zariadenia: 
Chladiace a mraziace zariadenie (boxy) na uchovávanie telesných pozostatkov. 
VZT zariadenia - vetranie a klimatizácia. 
Infražiariče pre temperovanie vybraných častí objektu 
Technické zariadenia pre elektronické zabezpečenie budovy s pripojením na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v
Dunajskej Strede 
Techniké zariadenia pre ozvučenie siení a predpriestoru pred objektom. 
Technické zariadenie pre hlasovú požiarnu signalizáciu.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
371 253,47 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45000000-7
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Odovzdanie predmetu zákazky uchádzačom max. do 4 mesiacov od zahájenia stavby. Zahájenie stavby najneskôr v
05/2018, ukončenie stavby najneskôr do 31.08.2018.

II.2.4)    Opis obstarávania
Odovzdanie predmetu zákazky uchádzačom max. do 3 mesiacov od zahájenia stavby. Zahájenie stavby najneskôr v
06/2018, ukončenie stavby najneskôr do 31.08.2018. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce budú prebiehať v plnej prevádzke domu smútku a počas pohrebu
(pohrebné dni sú pondelok, streda a piatok v čase od 11.00 hod. do 17.00 hod.) sa nesmú vykonávať stavebné práce.
Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr 24 hod. vopred informovať (e-mailom, telefonicky) zhotoviteľa o konaní pohrebu.
Zmluvné strany sa dohodli, že prerušenie stavebných prác počas konania pohrebu sa nebude považovať za prekážku na
strane objednávateľa.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov:  Doba realizácie v celých kalendárnych  dňoch
Relatívna váha:  15
 
Cena
Relatívna váha:  85

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
371 253,47 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  4

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona: 
 
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
g)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, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať, 
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO
preukazuje: 
1. výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
2. potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
3. potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
4. potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
5. dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky, 
6.čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. 
7. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ, 
8. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ. 
9. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. 
10. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu uchádzača.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Podmienky účasti týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia záujemcov podľa § 33 Zákona.  
 
Podľa §33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla
predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky: 
Úverový prísľub banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne
60% z predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverové prísľubu musí
jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť označenému klientovi(uchádzačovi) úver, ak bude klientom doručená
uzavretá zmluva o dielo na predmet zákazky, ak sa banka a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa
počas prípravy spolufinancovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k
zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového
vzťahu s bankou. Vyššie uvedené vyjadrenie banky môže uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky
zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte (alebo prostredníctvom iného
bankového/finančného produktu umožňujúceho voľnú dispozíciu finančnými prostriedkami) sumu vo výške minimálne
60% z predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH a vyhlásením uchádzača, že túto sumu použije na financovanie
realizácie predmetu zákazky. Vyššie uvedené vyjadrenie banky, alebo potvrdenie banky nesmie byť staršie ako 60 dní ku
dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a musí ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk odrážať skutočný
stav.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Odôvodnenie podmienky účasti v zmysle § 38 ods. 5 ZVO: Požiadavka na
túto podmienku účasti je daná potrebou zaistenia financovania realizácie stavebných prác v súlade s platobnými
podmienkami určenými v súťažných podkladoch. 
 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Podmienky účasti týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 Zákona.  
 
1. Údaje o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na
to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých
sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác, podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o
VO. Odôvodnenie: Splnením tejto podmienky účasti získa verejný obstarávateľ dôkaz o tom, že uchádzač preukáže svoju
schopnosť trvalo zhotovovať práce zodpovedajúce predmetu zákazky v súlade s príslušnými predpismi zabezpečujúcim
kvalitu.  
2. Uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 34
a 36 zákona o VO, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce. Odôvodnenie:
Splnením tejto podmienky účasti získa obstarávateľ dôkaz o tom, že v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky
uchádzač pri riadení svojej spoločnosti dbá na ochranu ŽP a zároveň obstarávateľ vytvára predpoklady pre zabezpečenie
plnenia predmetu zákazky uchádzačom, ktorý pri svojej činnosti aplikuje účinné riadenie environmentálnych aspektov
činností, výrobkov a prác a je schopný plniť predmet zákazky so splnením noriem BOZP.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Pre podmienku účasti č. 1: podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o VO: Vyžaduje sa, aby uchádzač preukázal predloženie
platného certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
požiadaviek normy na systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008/ EN ISO 9001:2009 v oblasti
zodpovedajúcej predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality
vydaný príslušným orgánom členského štátu.  
 
Pre podmienku účasti č. 2: Uvedenia opatrení environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa § 34 a 36 zákona o VO: Vyžaduje sa, aby uchádzač preukázal predloženie: 
a) platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa platnej normy ISO 14001:2004 / ISO
14001:2005 v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky, resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce
zavedenie požadovaného systému, ktorý podľa normy ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia a ktorý
umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s činnosťou organizácie v oblasti zodpovedajúcej predmetu
zákazky,  
b) platného certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001/2009 v oblasti
zodpovedajúcej predmetu zákazky, resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného
systému, ktorý podľa normy OHSAS 18001 popisuje požiadavky na systém riadenia v oblasti zodpovedajúcej predmetu
zákazky, ktorý zabezpečí minimalizáciu rizík v tejto oblasti.  
 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva alebo certifikát systému
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný príslušným orgánom členského štátu. 
 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať
záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
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ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  13.03.2018 09:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do:  29.06.2018

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  13.03.2018 10:00
Miesto:  Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Otváranie ponúk je verejné. 
Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní.  
Komisia verejného obstarávateľa a uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA POSTUPOM PODĽA § 113 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) bez využitia elektronického trhoviska reverzná t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk 
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi 
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 187 ods. 8 ZVO, t.j. verejný obstarávateľ
využíva možnosť do 18.10.2018 uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií písomne prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa, elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou, okrem posielania oznámení používaných vo
verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a ÚVO a uverejňovanie
informácií a dokumentov v profile.  
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu
možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať
elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto
súťažných podkladoch výslovne uvedené inak. 
Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa považuje registrácia záujemcu
na elektronickom portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke. Podrobnosti o registrácii záujemcu na uvedenom
portáli verejný obstarávateľ uviedol vo Výzve na predkladanie ponúk, či v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
ak sa uplatnilo. 
Výšku zábezpeky verejný obstarávateľ stanovil: na 10 000 eur 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora 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.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.02.2018
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