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Slovensko-Udiča: Vozidlá na odvoz smetí
2017/S 206-424655
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Obec Udiča
00317853
Udiča 302
Udiča
018 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 424443891
E-mail: info@mpprofit.sk
Kód NUTS: SK022
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.obecudica.sk
I.2)

Spoločné verejné obstarávanie

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
Hliníky 712/25
Považská Bystrica
017 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 424443891
E-mail: info@mpprofit.sk
Kód NUTS: SK022
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://mpprofit.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)

Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
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Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča.
Referenčné číslo: ZD_01_UD

II.1.2)

Hlavný kód CPV
34144511

II.1.3)

Druh zákazky
Tovary

II.1.4)

Stručný opis:
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča. Bližšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 321 838.32 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Kolesový traktor s príslušenstvom.
Časť č.: 1

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
16700000
42418000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Udiča.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Dodávka kolesového traktora – 1 ks, čelného nakladača k traktoru – 1 ks a prekopávača kompostu – 1 ks.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 102 310.33 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho
zrušenie.
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II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP.

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Traktorový náves trojstranne sklápateľný.
Časť č.: 2

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
34223100

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Udiča.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Dodávka traktorového návesu trojstranne sklápateľného – 1 ks. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 19 887.33 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho
zrušenie.

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP.
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II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Drvič stavebného odpadu.
Časť č.: 3

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
43414000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Udiča.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Dodávka drviča stavebného odpadu – 1 ks. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 26 682.67 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho
zrušenie.

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP.

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Kontajnerový nosič s ramenným nakladačom s podvozkom k traktoru.
Časť č.: 4

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
34220000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022

26/10/2017
S206
http://ted.europa.eu/TED

- - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

4 / 11

Ú. v. EÚ/S S206
26/10/2017
424655-2017-SK

- - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

5 / 11

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Udiča.
II.2.4)

Opis obstarávania:
Dodávka kontajnerového nosiča s ramenným nakladačom s podvozkom k traktoru – 1 ks. Bližšie informácie sú
uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 50 440.33 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho
zrušenie.

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP.

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Automobil so samostatným hydraulickým žeriavom.
Časť č.: 5

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
34134000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Udiča.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Dodávka automobilu so samostatným hydraulickým žeriavom – 1 ks. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
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II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 94 925.33 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho
zrušenie.

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP.

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Nízkoprofilová cestná váha.
Časť č.: 6

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
42923000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Udiča.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Dodávka nízkoprofilovej váhy – 1 ks. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 14 879.33 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho
zrušenie.
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II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP.

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Kontajnery.
Časť č.: 7

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
34928480

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Udiča.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Dodávka veľkých kontajnerov – 6 ks a dodávka malých kontajnerov – 6 ks. Bližšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 12 713.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho
zrušenie.

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP.
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Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 uchádzač preukáže predložením originálov
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, písm. a) až f), resp. ods. 4 a 5 zákona o
verejnom obstarávaní.
1.1 Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
preukázať aj podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
1.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm.
e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.3 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1, pričom tieto doklady predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o VO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom v súťažných
podkladoch.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, vyplývajú z
§ 32 a § 38 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Nevyžaduje sa.

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. (1) písm. a), zákona. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie
technickej a odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah
v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy
bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej a odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou
záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
technickej a odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
a nesmú u tejto osoby existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní. 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. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní,
požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy za všetkých členov skupiny
spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej
spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom (JED) podľa § 39. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument,
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verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania
kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov
nahradených týmto Jednotným európskym dokumentom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Podľa § 34 ods. (1) písm. a): Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom
dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa tohto zákona. Ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, uchádzač alebo
záujemca predloží vyhlásenie o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zoznamom dodávok tovaru musí uchádzač preukázať,
že za rozhodné obdobie (t. j. 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) uskutočnil dodávku tovarov
rovnakého alebo podobného charakteru ako je daná časť zákazky, na ktorú predkladá ponuku v uvedených
výškach:
Pre časť č. 1. vo výške minimálne 100 000 EUR bez DPH.
Pre časť č. 2. nevyžaduje sa.
Pre časť č. 3. nevyžaduje sa.
Pre časť č. 4. vo výške minimálne 50 000 EUR bez DPH.
Pre časť č. 5. vo výške minimálne 90 000 EUR bez DPH.
Pre časť č. 6. nevyžaduje sa.
Pre časť č. 7. nevyžaduje sa.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku na cely predmet zákazky preukáže splnenie tejto podmienky na každú
časť samostatne.
Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé
splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí
byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne
osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť
čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba
vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu
zákazky a schopní ho plniť/dodať. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.5)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.4)

Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
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Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/11/2017
Miestny čas: 10:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/09/2018

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/11/2017
Miestny čas: 11:00
Miesto:
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:
Záujemca alebo uchádzač sa zaregistruje na portáli https://www.ezakazky.sk/
Súťažné podklady sa nebudú poskytovať v listinnej forme. Súťažné podklady budú každému záujemcovi, ktorý
sa zaregistruje na vyššie uvedenom portáli nepretržite sprístupnené v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk ak sa uplatňuje lehota na vyžiadanie SP. Po tejto lehote bude
zamedzený prístup k súťažným podkladom.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) Záujemca zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk
b) Klikne na názov zákazky.
c) Klikne na Žiadosť o účasť.
d) Prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: a) ak už záujemca 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; b) ak ešte záujemca nemá
zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v
systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk
e) Po prihlásení (priamom, alebo po registrácii) si záujemca vygeneruje príslušnú žiadosť o účasť vo formáte
pdf s časovou pečiatkou, ktorá sa zobrazí v záložke Dokumenty.
f) Vygenerovanú žiadosť o súťažné podklady záujemca vytlačí, potvrdí štatutárnym zástupcom záujemcu, alebo
štatutárnym zástupcom záujemcu poverenou osobou spôsobom, ktorý má záujemca uvedený ako konanie
menom záujemcu v oficiálnych dokumentoch (podpis/podpisy alebo podpis/podpisy a odtlačok pečiatky) a
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doručí prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne (v pracovných dňoch), v písomnej, listinnej podobe na
adresu kontaktného miesta určeného verejným obstarávateľom, ktorou je MP Profit PB s.r.o., Hliníky 712/25,
017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, v lehote určenej verejným obstarávateľom na prijímanie
žiadostí o súťažné podklady.
g) Na základe doručenej žiadosti o súťažné podklady spôsobom určeným verejným obstarávateľom a na
doručovaciu adresu určenú verejným obstarávateľom v bode f). tejto časti výzvy na predkladanie ponúk budú
záujemcovi sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty s súvisiace so súťažnými podkladmi a
určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese
www.ezakazky.sk
Uchádzač si taktiež môže stiahnuť súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľ v zmysle ZVO.
Faktúry budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/10/2017
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