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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Mesto Dunajská Streda
IČO: 00305383
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Dunajská Streda
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Andrássy PhD.
Telefón: +421 905111111
Fax: +421 315903941
Email: vo@3connect.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.dunstreda.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
„Zateplenie a izolácia plochej strechy ZŠ. Gyulu Szabóa s VJM v Dunajskej Strede“
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: ZŠ. Gyulu Szabóa s VJM v Dunajskej Strede
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Jedná sa o nasledovné práce:
- zateplenie strechy penovým polystyrénom hr.100mm
- zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy fóliou PVC
- výmena ventilačných hlavíc
- výmena strešných vpusťov
- oplechovanie murovaných vetriacich komínov
- oplechovanie atík
- demontáž a následná montáž bleskozvodov
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214210-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 116 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 22.09.2014
Ukončenie: 31.10.2014

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť záujemca, ktorý splní podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č.
25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o verejnom obstarávaní), t.j. musí preukázať, že:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
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trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,,( doklad o oprávnení podnikať obsahuje
činnosť "vykonávanie a uskutočňovanie stavieb a ich zmien" alebo ekvivalentnú činnosť
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,,( doklad o
oprávnení podnikať obsahuje činnosť "vykonávanie a uskutočňovanie stavieb a ich zmien" alebo ekvivalentnú činnosť
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej
kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Doklady požadované v ods. (1) §26 h, i, j uchádzač preukáže čestným vyhlásením.
(3) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
(4) Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov, musí
uchádzač v ponuke predložiť požadované doklady. Doklady musia byť v ponuke predložené v listinnej podobe ako
originál resp. úradne osvedčené kópie.

III.1.2.

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky
účasti: Jedná sa o povinné náležitosti, ktoré musí verejný obstarávateľ vyžadovať podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejný obstarávateľ na splnenie podmienok účasti
v zmysle § 27 zákona požaduje:
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III.1.3.

(1) a) Doklady v zmysle § 27 ods. 1, písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť
prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako tri mesiace
ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie môže obsahovať nasledujúce údaje: schopnosť uchádzača,
plniť finančné záväzky, v prípade splácania úveru potvrdenie o dodržiavaní splátkového kalendára, potvrdenie, že
uchádzač nie je v súčasnosti a ani nebol v posledných dvoch rokoch v nepovolenom debete, potvrdenie, že jeho bežný
účet nebol v posledných dvoch rokoch a nie je ani v súčasnosti predmetom exekúcie. Uchádzač predloží čestné
vyhlásenie, že nemá účty v iných bankách, ako v tých, od ktorých potvrdenia predložil.
b) §27 ods.1 písm. d) .) prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, t.j. 2011, 2012 a 2013, resp. za
roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, a to prostredníctvom výkazu ziskov
a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch (alebo ekvivalentného dokumentu v prípade zahraničného uchádzača).
Dokumenty musia byť overené príslušným správcom dane alebo v prípade zahraničného uchádzača oprávneným
orgánom v danej krajine. Za overenie sa nepovažuje označenie dokladu len pečiatkou o doručení správcovi dane a pod.;
verejný obstarávateľ bude akceptovať aj formu overenia predmetného dokladu nasledovným spôsobom: doklad už bol v
minulosti overený správcom dane a takto overený doklad bude predložený vo fotokópii.
(3)Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a
ekonomické postavenie. - Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže doklady alebo niektoré z vyššie
uvedených dokladov nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov vo svojej krajine, ak krajina jeho sídla tieto
nevydáva; uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí požadované doklady (úradne overené) predložiť
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka - slovenského jazyka (to sa netýka dokladov
vystavených v českom jazyku). Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
(4)V prípade uchádzača z iného členského štátu EÚ uchádzač uvedie v doklade, v ktorom preukazuje obrat za príslušný
hospodársky rok, ktorý číselný údaj preukazuje splnenie predmetnej podmienky účasti. Uchádzač predloží údaje o obrate
na samostatnom liste podpísanom štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových
vzťahoch; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym orgánom každého člena skupiny alebo
osobou oprávnenou konať za člena skupiny. Nedodržanie uvedenej minimálnej úrovne štandardov finančného a
ekonomického postavenia sa bude považovať za nesplnenie podmienok účasti v tejto súťaži.
Súhrnné odôvodnenie primeranosti použitia určených podmienok účasti podľa § 27 (Finančné a ekonomické
postavenie)
Verejný obstarávateľ požaduje všetky uvedené doklady za účelom preukázania skutočnosti, že záujemca je serióznym
obchodným partnerom so stabilným finančným zázemím. Podmienka týkajúca sa stanovenia minimálnej požadovanej
úrovne obratu je primeraná, pretože vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s partnerom, ktorý má preukázané
reálne tržby a tým aj skúsenosti so zákazkami v oblasti rovnakej ako sa predmet zákazky týka. Výška požadovaného
obratu v oblasti predmetu zákazky bola stanovená tak, aby nepresiahla trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Verejný obstarávateľ požaduje
súhrnný obrat za posledné tri hospodárske roky, t.j. 2011, 2012 a 2013, vo výške
minimálne 300 000 Eur alebo ich ekvivalent v cudzej mene. V prípade uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač, ak predkladá obraty vyjadrené v inej mene ako euro, uskutočnil
prepočet predmetnej meny na euro kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, resp. Európskou centrálnou
bankou k poslednému pracovnému dňu v uvedených rokoch. Prepočet je potrebné preukázať a prepočítavací postup
zdokumentovať v predkladanej dokumentácii.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť požaduje verejný obstarávateľ preukázať uchádzačom splnením nasledovných požiadaviek:
(1) Dokladmi v zmysle § 28 ods. 1 písm. b): zoznamom stavebných pác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (
roky (2009,2010, 2011, 2012, 2013) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením
cien, miest a lehôt uskutočnenie prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam obsahoval údaje s uvedením obchodného mena odberateľa, jeho sídla
alebo miesta podnikania, stručného opisu predmetu zmluvy, (označenie uskutočnených prác), zmluvnej ceny bez DPH,
začiatku a konca uskutočnenia prác, zhodnotenia uskutočnených pác podľa obchodných podmienok s uvedením mena,
priezviska a čísla telefónu kontaktnej osoby odberateľa. Jednotlivé práce v zozname musia byt doplnené potvrdeniami o
uspokojivom uskutočnení stavebných prác služby osobou (osobami) odberateľa oprávnenými konať v záväzkových
vzťahoch.
(2)Dokladmi v zmysle § 28 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch a technických orgánoch , tých ktorí sú zodpovední za
kontrolu kvality bez ohľadu na to v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi: ak ide o zákazu na
stavebné práce , tých, na ktorých sa môže uchádzač, abo záujemca obrátiť so žiadosou o vykonanie týchto prác,
(3)Dokladmi v zmysle § 28 ods. 1 písme. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.
(4)Dokladmi v zmysle § 28 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
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(5)V zmysle § 28 ods. 2 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 alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 28 vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia
medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje všetky uvedené doklady za účelom preukázania skutočností, že
záujemca má dostatočné skúsenosti a zázemie pre zabezpečenie splnenia predmetu zákazky v príslušnej kvalite.
Charakter požadovaných potvrdení o realizovaných stavebných prácach je podobnej zložitosti a charakteru, ako práce,
ktoré sú predmetom tejto zákazky. Rozsah realizácie plnenia v rámci jednotlivých potvrdení je porovnateľný s rozsahom
v rámci predmetu tejto zákazky. Verejný obstarávateľ pri stanovení primeranosti podmienok účasti týkajúcich sa
technickej a odbornej spôsobilosti vychádzal predovšetkým zo skutočnosti, že predmetom zákaky sú stavebné práce
súvisiace s rekonštrukciou miestnych komunikácií. Certifikát kvality je vyžadovaný za účelom získania partnera, ktorý
dokáže preukázať, že príslušnou kvalitou v oblasti predmetu zákazky nepochybne disponuje. Verejný obstarávateľ
vyžaduje preukázať od záujemcu len také nevyhnutné technické vybavenie, prostredníctvom ktorého záujemca dokáže
zabezpečiť plynulú realizáciu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K § 28 ods. 1 písm. b)
Z predložených uskutočnených stavebných prác musia byt aspoň 2 dodávky:
- na výstavbu, alebo rekonštrukciu verejných budôv v celkovej súhrnnej hodnote min. 116 000 Euro bez DPH.
K § 28 ods. 1 písm. c) v súčinnosti s § 29 zákona o verejnom obstarávaní:
- Vyžaduje sa, aby záujemca disponoval certifikátom kvality podľa normy ISO 9001 resp. iným ekvivalentným dokladom,
dalej s certifikátom ISO 14 001 resp. iným ekvivalentným dokladom, ďalej s certifikátom OHSAS 18 001 resp. iným
ekvivaletným dokladom v súlade s § 29zákona o verejnom obstarávaní.
- Vyžaduje sa, aby záujemca disponoval s TSUS - Licenciou na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných
sytémov plochých striech - napr. FATRAFOL alebo iný kevivalent

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú
rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: najnižšia cena
Váha: 85
Časť: 2
Názov: lehota výstavby ( v dňoch)
Váha: 10

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

Časť: 3
Názov: doba odstránenia vád ( v hodinách)
Váha: 5
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
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IV.2.3.
IV.2.4.

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 26.08.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.08.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 26.08.2014 09:30
Miesto : Otváranie časti ponúk časti OSTATNÉ je neverejné a uskutoční sa na MSÚ v Dunajskej Strede.
Otváranie časti ponuky označenej ako Kritériá, vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré nebudú vylúčené.
Uchádzačom, ktorých ponuky nebudú vylúčené, verejný obstarávateľ odošle najneskôr päť pracovných dní vopred
oznámenie, v ktorom uvedie miesto, dátum a hodinu otvárania časti ponúk označených, ako Kritériá.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk časti "Kritériá":
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
a) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov v súlade s §31. Uchádzačom môže byť fyzická osoba
alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických
osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená
na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu
stanoveného na uzavretie zmluvy požadované právne vzťahy: Uchádzač musí mať právnu subjektivitu.Verejný
obstarávateľ bude požadovať od skupiny ktorej ponuku príjme vytvorenie právnej formy podľa § 56 alebo 221
Obchodného zákonníka ešte pred uzatvorením zmluvy.
b)Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
c)Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude prebiehať elektronickými prostriedkami,
preto každý uchádzač na prvej strane ponuky a v žiadosti o súťažné podklady určí platnú emailovú adresu. Adresa
verejného obstarávateľa, kde treba vyžiadať súťažné podklady, resp. kde treba zaslať otázky a žiadosti o vysvetlenie je
vo@3connect.sk
d)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť si zmluvu ak najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané
finančne možnosti verejného obstarávateľa na realizáciu predmetu zákazky.
e) Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov predložte elektronicky, zaslaním žiadosti o poskytnutie súťažných
podkladov na emailovú adresu vo@3connect.sk. V žiadosti o SP uvedie každý záujemca svoju platnú emailovú adresu,
pretože SP a odpovede na otázky týkajúce sa SP budú zaslané elektronicky. Súťažné podklady budú zaslané všetkým
záujemcom, ktorí predložili žiadosť o súťažné podklady.
f) Otázky resp. požiadavky na vysvetlenia k súťažným podkladom môže záujemca zaslať do termínu 20.08.2014 na
emailovú adresu vo@3connect.sk . Verejný obstarávateľ zašle vysvetlenia bezodkladne, ale najneskôr 6
pracovných dní pred termínom predkladania ponúk. Týmto verejný obstarávateľ vytvára nevyhnutný a potrebný čas na
vypracovanie kvalitných a kompletných ponúk.
Dátum odoslania tejto výzvy
06.08.2014
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