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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

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
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): 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: Áno
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
Chcete vyplniť aj adresu: Nie
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
„Čistiace a hygienické potreby pre mesto Dunajská Streda“
Referenčné číslo: 85/ME/2017
Hlavný kód CPV
39800000-0
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka čistiacich a hygienických potrieb uvedených v prílohe č. 1 podľa aktuálnych potrieb
verejného obstarávateľa ( jeho príspevkových a rozpočtových organizácii ) , vrátane súvisiacich služieb spojených s
dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia.
Dodávka čistiacich a hygienických potrieb bude realizovaná v súlade s rámcovou dohodou, ktorá bude uzavretá na dobu
24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, alebo do vyčerpania stanoveného finančného limitu (maximálnej ceny
celkom) uvedeného v rámcovej dohode podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky dodávať na odberné miesta verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené
v týchto súťažných podkladoch.
Súčasťou dodania tovaru sú súvisiace služby:
a)dodanie objednaného tovaru max. do 5 pracovných dní od prevzatia/doručenia písomnej objednávky, ak sa zmluvné
strany písomne nedohodnú inak,
b)doprava, čím sa rozumie doprava čistiacich a hygienických potrieb na mieste dodania a jeho prepravu do príslušných
skladových priestorov verejného obstarávateľa.
Požadované balenia jednotlivých tovarov sú verejným obstarávateľom určené z dôvodov možností skladovania,
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distribúcie a používania v jednotlivých objemoch a veľkostiach balení. Jednotlivé balenia zohľadňujú cieľové použitie a
minimalizovanie odpadového a obalového materiálu a efektívnosť používania.
Pokiaľ záujemca/uchádzač dodáva konkrétny druh tovaru v inom balení/v inej mernej jednotke, než akú požaduje oceniť
verejný obstarávateľ, prepočíta cenu tohto tovaru na balenie/mernú jednotku požadovanú verejným obstarávateľom.
Informáciu o ponúkanej mernej jednotke/balení uvedie do poznámky pod tabuľku.
Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami, ktoré
budú mať rovnaké/lepšie požadované zloženie a kvalitatívne vlastnosti ako výrobky uvedené v tabuľke č. 1. Ekvivalentné
tovary musia byť predložené v balení vo veľkosti/objeme rovnakom alebo väčšom ako je veľkosť balenia uvedená pri
jednotlivých tovaroch. Cena za ekvivalentný tovar bude posudzovaná, ako keby spĺňala požiadavky na veľkosť/objem
uvedený v tabuľke č. 1.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku, v ktorej uvedie ekvivalent k niektorým tovarom uvedeným v tabuľke č. 1, je
povinný na to verejného obstarávateľa osobitne upozorniť pri každom jednom ekvivalente a uviesť názov predmetných
ekvivalentných tovarov a preukázať parametre a kvalitatívne vlastnosti uvedené pri jednotlivom tovare.
Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek odmietnuť ekvivalentný tovar, ak nespĺňa parametre a technické
vlastnosti požadovaného tovaru, alebo jeho balenie je neprimerané v porovnaní s požadovaným balením.
Uchádzač zodpovedá za to, že ním ponúkaný tovar spĺňa príslušné kvalitatívne a environmentálne parametre podľa
platných právnych predpisov a noriem. Uchádzač bude zaviazaný preukázať počas celého obdobia platnosti Rámcovej
dohody na požiadanie verejného obstarávateľa, že prísady všetkých dodávaných tovarov spĺňajú podmienky
biodegradovateľnosti (biologickej odbúrateľnosti) podľa nariadenia EK č. 648/2004 o detergentoch.
Na balení všetkých produktov musia byť jasné inštrukcie vo väzbe na dávkovanie. Primárne časti balení musia byť
recyklovateľné alebo vyrobené z recyklovaných materiálov.
Všetky dodané tovary musia mať výrobcom tovaru vyznačenú záručnú dobu (dobu použiteľnosti) na obale tovaru.

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.3)

II.2.4)

Dodávka čistiacich a hygienických potrieb sa bude realizovať výhradne v pracovné dni podľa aktuálnych potrieb
verejného obstarávateľa a jeho príspevkových a rozpočtových organizácii, vrátane súvisiacich služieb spojených s
dodaním tovaru na miesto dodania s vyložením a umiestnením tovaru na určené miesto v objektoch verejného
obstarávateľa.
Celková predpokladaná hodnota
62 419,67 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu obstarávania sú odberné miesta verejného obstarávateľa mesta Dunajská Streda
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka čistiacich a hygienických potrieb uvedených v prílohe č. 1 podľa aktuálnych potrieb
verejného obstarávateľa ( jeho príspevkových a rozpočtových organizácii ) , vrátane súvisiacich služieb spojených s
dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia.
Dodávka čistiacich a hygienických potrieb bude realizovaná v súlade s rámcovou dohodou, ktorá bude uzavretá na dobu
24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, alebo do vyčerpania stanoveného finančného limitu (maximálnej ceny
celkom) uvedeného v rámcovej dohode podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky dodávať na odberné miesta verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené
v týchto súťažných podkladoch.
Súčasťou dodania tovaru sú súvisiace služby:
a)dodanie objednaného tovaru max. do 5 pracovných dní od prevzatia/doručenia písomnej objednávky, ak sa zmluvné
strany písomne nedohodnú inak,
b)doprava, čím sa rozumie doprava čistiacich a hygienických potrieb na mieste dodania a jeho prepravu do príslušných
skladových priestorov verejného obstarávateľa.
Požadované balenia jednotlivých tovarov sú verejným obstarávateľom určené z dôvodov možností skladovania,
distribúcie a používania v jednotlivých objemoch a veľkostiach balení. Jednotlivé balenia zohľadňujú cieľové použitie a
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minimalizovanie odpadového a obalového materiálu a efektívnosť používania.
Pokiaľ záujemca/uchádzač dodáva konkrétny druh tovaru v inom balení/v inej mernej jednotke, než akú požaduje oceniť
verejný obstarávateľ, prepočíta cenu tohto tovaru na balenie/mernú jednotku požadovanú verejným obstarávateľom.
Informáciu o ponúkanej mernej jednotke/balení uvedie do poznámky pod tabuľku.
Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami, ktoré
budú mať rovnaké/lepšie požadované zloženie a kvalitatívne vlastnosti ako výrobky uvedené v tabuľke č. 1. Ekvivalentné
tovary musia byť predložené v balení vo veľkosti/objeme rovnakom alebo väčšom ako je veľkosť balenia uvedená pri
jednotlivých tovaroch. Cena za ekvivalentný tovar bude posudzovaná, ako keby spĺňala požiadavky na veľkosť/objem
uvedený v tabuľke č. 1.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku, v ktorej uvedie ekvivalent k niektorým tovarom uvedeným v tabuľke č. 1, je
povinný na to verejného obstarávateľa osobitne upozorniť pri každom jednom ekvivalente a uviesť názov predmetných
ekvivalentných tovarov a preukázať parametre a kvalitatívne vlastnosti uvedené pri jednotlivom tovare.
Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek odmietnuť ekvivalentný tovar, ak nespĺňa parametre a technické
vlastnosti požadovaného tovaru, alebo jeho balenie je neprimerané v porovnaní s požadovaným balením.
Uchádzač zodpovedá za to, že ním ponúkaný tovar spĺňa príslušné kvalitatívne a environmentálne parametre podľa
platných právnych predpisov a noriem. Uchádzač bude zaviazaný preukázať počas celého obdobia platnosti Rámcovej
dohody na požiadanie verejného obstarávateľa, že prísady všetkých dodávaných tovarov spĺňajú podmienky
biodegradovateľnosti (biologickej odbúrateľnosti) podľa nariadenia EK č. 648/2004 o detergentoch.
Na balení všetkých produktov musia byť jasné inštrukcie vo väzbe na dávkovanie. Primárne časti balení musia byť
recyklovateľné alebo vyrobené z recyklovaných materiálov.
Všetky dodané tovary musia mať výrobcom tovaru vyznačenú záručnú dobu (dobu použiteľnosti) na obale tovaru.
Dodávka čistiacich a hygienických potrieb sa bude realizovať výhradne v pracovné dni podľa aktuálnych potrieb
verejného obstarávateľa a jeho príspevkových a rozpočtových organizácii, vrátane súvisiacich služieb spojených s
dodaním tovaru na miesto dodania s vyložením a umiestnením tovaru na určené miesto v objektoch verejného
obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Áno
Názov: Kvalita tovaru
Relatívna váha: 25
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 75
II.2.6) Predpokladaná hodnota
62 419,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH 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: 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,
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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: Doklady, prostredníctvom
ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia podľa § 33 zákona:
Vyžaduje sa predloženie dokladu podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona (vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky) verejný obstarávateľ požaduje
od uchádzačov predloženie nasledujúcich dokladov:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený
účet/účty, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, ktoré musí obsahovať informáciu, že uchádzač za
predchádzajúce obdobie od 01.01.2015 až ku dňu vystavenia potvrdenia resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie
banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti:
a)bol a je schopný plniť svoje finančné záväzky,
b)nebol a nie je v nepovolenom debete,
c)v prípade splácania úveru uchádzač dodržiaval a dodržuje splátkový kalendár,
d)jeho bežný účet nie je a ani nebol predmetom exekúcie.
K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nemá vedené účty ani záväzky v inej
banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. V prípade, ak má uchádzač účty vo
viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje vyjadrenie banky v zmysle vyššie uvedeného od každej z nich.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov (dôkazové prostriedky):
Vyjadrenie banky v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii tohto dokumentu, nie staršie ako 3 mesiace
ku dňu predkladania ponúk, čestné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
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splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej
dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje 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) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Áno
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Áno
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)

IV.1.6)

IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)

IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno
Počet uchádzačov: Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.12.2017 09:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.03.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.12.2017 10:00
Miesto: Otváranie časti ponúk vykoná komisia verejného obstarávateľa v sídle verejného obstarávateľa. Na otváraní
ponúk sa zúčastní len komisia verejného obstarávateľa, otváranie ponúk bude neverejné z dôvodu celkového
vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.12.2017 o 10:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Áno
Použijú sa elektronické platby: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 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.
Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov
verejného sektora.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon o registri partnerov verejného sektora), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
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, faxom, 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
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VI.5)

elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto
súťažných podkladoch výslovne uvedené inak.
Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému
obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich
osobitných podmienok.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala v jednom obale
dokumenty a doklady
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.11.2017
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