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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
https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=31998792&
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=31998792&

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
„Prestavba vzduchotechniky veľkej sály MsKS Benedeka  Csaplára v Dunajskej Strede“
Referenčné číslo:  57/ME/2018

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45000000-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Mestské kultúrne stredisko vo vlastníctve mesta sa nachádza na námestí Benedeka Csaplára v meste Dunajská Streda v
katastri Dunajská Streda. je evidovaný na LV 3251. Bolo postavené v roku 1977. Hlavnou funkciou kultúrneho domu je
veľká divadelná sála pre divadelné, tanečné a a hudobné predstavenia s veľkým pódiom 9x9m a dvojpodlažným
javiskom. Ďalšie miestnosti sú: malá viacúčelová sála - bývalá kinosála, knižnica, bábkové divadlo, kancelárie, veľký
fojer, šatňa, hygiena, kuchynka, bufet, chodba, zádverie, vrátnica a ďalšie miestnosti slúžiace ako zázemie 
Trojpodlažná budova čiastočne podpivničená má celkovú zastavanú plochu 2285m2. 
Riešením rekonštrukcie vzduchotechnických rozvodov a jednotiek nezasahujeme do architektúry a dispozičných zmien
budovy.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
226 042,15 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
Mestské kultúrne stredisko vo vlastníctve mesta sa nachádza na námestí Benedeka Csaplára v meste Dunajská Streda v
katastri Dunajská Streda. je evidovaný na LV 3251.

II.2.4)    Opis obstarávania
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POPIS KONŠTRUKCIÍ 
Technologické riešenie ako vetranie, klimatizácia budovy je zastaralá, nefunkčná. Od roku 1977 nebola vymenená ani
repasovaná. VZT hlavná jednotka sa nachádza v suteréne budovy vo viacerých miestnostiach. Táto dokumentácia
nerieši likvidáciu existujúcich strojných zariadení a ich odpadové hospodárstvo. S predloženým návrhom sa rieši
rekonštrukcia vzduchotechnických vedení nachádzajúcich sa v podkrovnom priestore nad veľkou sálou a umiestnením
nových vedení pod lodžiou. Hlavné strojné zariadenie bude umiestnené na plochej streche kultúrneho strediska na
oceľovej konštrukcii, ktorá bude založená na hlavných nosných konštrukciách budovy. 
V rámci projektovej dokumentácie sme využili niektoré existujúce prechody cez stenu a cez stropné konštrukcie.
Novonavrhované prestupy riešime v časti strechy. Stavebné otvory v strešnej rovine je treba riešiť po vyhotovení sondy,
nakoľko počas riešenia projektového návrhu sme vychádzali len z pôvodnej projektovej dokumentácie. Po uložení
oceľovej výmeny je treba doizolovať jednak tepelnou izoláciou a hydroizoláciou. Existujúcu hydroizoláciu na báze PVC
treba napájať na novú. Otvory cez steny tak treba zhotoviť tak, aby sa hmotnosť stien neprenášala na potrubie, po
montáži VZT otvory utesniť plsťou a zamurovať. 
Realizácia sádrokartónového kastlíka pre osadenie distribučných elementov v priestore veľkej sály riešime z materiálu
tlmiaceho zvuku t.j. modrým sadrokartónom. Modrá akustická doska ActivAir účinne znižuje hluk a rieši akustické
pohodlie. Ukotvenie do stropu a na steny je riešené kotviacim systémom nenosného sádrokartónového podhľadu. Napr.
Rigips. VZT vedenia sú samostatne kotvené do nosného systému budovy. Podľa výkresovej dokumentácie do vertikálnej
časti sa umiestnia vetracie otvory. Návrh je hliníková vetracia mriežka s rámom vo farbe steny. Určí projektant počas
realizácie. Povrchová úprava sádrokartónu je náter hnedý obdobný ako drevený obklad stien. Presný typ určí projektant
počas realizácie! 
Oceľová konštrukcia na streche je vyhotovená podľa časti statiky. Povrchová úprava je náter olejový 1x základný a 2x
vrchný. Ako alternatíva je možné zinkovať . 
 
STRUČNÝ POPIS VZT 
Vzduchotechnické zariadenie bude zabezpečovať vetranie tých priestorov, kde prirodzené vetranie nie je možné alebo je
nepostačujúce. Ďalej bude zabezpečovať vetranie priestorov kde to vyžaduje spôsob prevádzky. Vetranie, vykurovanie a
chladenie priestorov je zabezpečené vzduchotechnickými jednotkami, na dochladenie a dokurovanie sú použité napojené
vonkajšie klimatizačné zariadenia na vzduchotechnickú jednotku. V prípade požiaru budú všetky zariadenia ktoré
neslúžia na požiarne vetranie vypnuté. Účelom vetrania, chladenia a vykurovania je zaistiť pohodu prostredia v
miestnostiach. 
Rovnotlakové vetranie v priestoroch veľkej sály a javiska Pre rovnotlakové vetranie priestorov veľkej sály a javiska je
navrhnutá centrálna vetracia jednotka AeroMaster Cirrus 9x4 v parapetnom prevedení. Objemový prietok privádzaného
a odvádzaného vzduchu je 28 000 m3/h. Toto množstvo vzduchu je potrebné na zabezpečenie rovnotlakového vetrania
v jednotlivých priestoroch objektu. Objemový prietok vzduchu je vypočítaný podľa požadovanej intenzity vzduchu v
miestnostiach. Jednotka bude umiestnená na streche na oceľovej konštrukcii. Vzduchotechnická jednotka bude
distribuovať čerstvým vzduchom miestnosti veľkej a v budúcnosti malej sály. Objemový prietok je navrhnutý na
dodávku oboch priestorov 
v objekte. Celá kapacita bude využitá iba po napojení druhej distribučnej vetvy, t.j. distribučná vetva, ktorá bude
zásobovať čerstvý vzduch do priestorov malej sály. Táto distribučná vetva bude na streche za vzduchotechnickou
jednotkou ukončená a zaslepená (pripravená na budúce použitie). V jednotke je umiestnený výmenník, na ktorý budú
napojené vonkajšie kondenzačné jednotky. Kondenzačné jednotky budú navrhnutý na kapacitu, ktorú potrebujeme do
veľkej sály.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov:  Doba realizácie predmetu zákazky
Relatívna váha:  15
 
Cena
Relatívna váha:  85

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
226 042,15 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch:  40

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
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  OSOBNÉ POSTAVENIE  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
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podľa § 32 ods. 1 ZVO:  
 
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:  FINANČNÉ A EKONOMICKÉ
POSTAVENIE  
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle
§ 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia všetkých dokladov):  
 
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej
podmienky: § 33 ods. 1 písm. a) 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:  
Podmienkou účasti ekonomického a finančného postavenia, verejný obstarávateľ sleduje cieľ nájsť finančne a
ekonomicky schopného zhotoviteľa, ktorý si jednak plní všetky svoje záväzky včas a riadne a zároveň je schopný bez
akýchkoľvek ekonomických a finančných problémov prefinancovať predmet zákazky v lehote splatnosti faktúr. Banky sú
vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o finančnej disciplíne uchádzača pri plnení si záväzkov a
preto pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti uchádzača verejný obstarávateľ považuje za relevantný zdroj
informácií o finančnej kondícií a disciplinovanosti uchádzača pri plnení si záväzkov ako aj o neexistencii žiadnych
finančných a ekonomických problémov v podobe nútených výkonov rozhodnutí, ktoré by mu bránili plniť predmet
zákazky riadne a včas. Akékoľvek finančné a ekonomické problémy zo strany zhotoviteľa pred splatnosťou faktúr môžu
spôsobiť problémy s plnením predmetu zákazky a z časového hľadiska následne jeho nezrealizovanie. Podmienka účasti
je z hľadiska rozsahu a požiadaviek na predmet zákazky stanovená primerane a v súlade s ustanovením § 33 a § 38
ods. 5 ZVO. 
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Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom možnosti využitia
finančných zdrojov inej osoby. Uchádzač alebo záujemca preukazuje, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude
skutočne používať zdroje osoby, ktorej finančné a ekonomické postavenie využíva. Túto skutočnosť preukazuje
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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  1.1 Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky, zahraničnej
banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že  
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej
banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo
začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;  
 
- bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia
vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v
závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;  
- pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.  
 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.  
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný
obstarávateľ ho neuzná.  
 
Predložené vyjadrenie banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace
ku dňu predloženia ponuky.  
 
1.2 Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v
banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie/ia požadované v bode 2.1.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ  
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo
verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia všetkých dokladov):  
 
Bod 1.  
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca
použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy; spôsobom podľa § 36 ZVO. 
Bod 2.  
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých
uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, spôsobom podľa § 35 ZVO 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:  
Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti z hľadiska predmetu vykonávanej činnosti uchádzačom, pri ktorej
realizované druhy a typy prác kladú dôraz na manažment kvality, ako odôvodnenú a požaduje preukázať, že uchádzač
má zavedený procesný prístup v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, čím verejný obstarávateľ mimo iného sleduje
aj schopnosť zhotoviteľa s využitím zavedeného systému manažérstva kvality dodržať lehotu realizácie diela. Predmetná
podmienka je pre kvalitné plnenie predmetu zákazky, nevyhnutná, primeraná, opodstatnená a v súlade s ustanovením §
34 ZVO ods. 1 písm. d) ZVO, § 35 a § 38 ods. 5 ZVO.  
 
Uchádzač 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 verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 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 a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Uchádzač musí preukázať, že uplatňuje environmentálne opatrenia resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci
ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy.  
Ako dôkaz zhody s dodržiavaním ochrany životného prostredia preukáže uchádzač platným dokladom: Certifikátom STN
EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva v oblasti stavebníctva - pozemné stavby, vydaný akreditovaným
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certifikačným orgánom alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným opatreniam environmentálneho manažérstva. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy:  
Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva kvality preukáže uchádzač platným dokladom:  
ISO EN 9001, ktorý j e definovaný normou ISO 9001 alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi
členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality; Verejný
obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.  
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:  
Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti z hľadiska predmetu vykonávanej činnosti uchádzačom, pri ktorej
realizované druhy a typy prác kladú dôraz na manažment kvality, ako odôvodnenú a požaduje preukázať, že uchádzač
má zavedený procesný prístup v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, čím verejný obstarávateľ mimo iného sleduje
aj schopnosť zhotoviteľa s využitím zavedeného systému manažérstva kvality dodržať lehotu realizácie diela. Predmetná
podmienka je pre kvalitné plnenie predmetu zákazky, nevyhnutná, primeraná, opodstatnená a v súlade s ustanovením §
34 ZVO ods. 1 písm. d) ZVO, § 35 a § 38 ods. 5 ZVO.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  21.01.2019 09:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do:  29.03.2019

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  21.01.2019 10:00
Miesto:  Otváraním ponúk sa uskutoční sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi v
elektronickom nástroji eZakazky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného
obstarávateľa a uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili svoje ponuky.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických 
prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať 
spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . Súťažné podklady 
budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. 
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: 
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, 
b) klikne na názov zákazky, 
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, 
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: 
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími 
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na 
elektronickú adresu; 
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov 
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk . 
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené 
verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk 
V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa
zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich
vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk . 
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického 
komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej 
osobe verejného obstarávateľa. 
Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného 
obstarávateľa alebo iným spôsobom. 
V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ
určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak
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verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. 
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. 
Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet 
znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť 
podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie
so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte
Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.12.2018
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