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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Komárno
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306525
Nám. gen. Klapku 1 , 945 01 Komárno
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 35357702703
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ezakazky.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

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

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

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
„Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno"
Referenčné číslo: 89/ME/2017
Hlavný kód CPV
90610000-6
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Druhy služieb zahŕňajúcich čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno :
a)Strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov
b)Ručné čistenie a dočisťovanie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
c)Vyprázdnenie malých smetných košov
d)Čistenie autobusových zastávok a nástupíšť
e)Jarné zametanie a čistenie ulíc s odstránením zbytkov posypových materiálov po zimnej údržbe
f)Zimná údržba pozostávajúca z ručného odhŕňania snehu a ručného posypu pešej zóny, autobusových zastávok,
parkových chodníkov
g)Vyprázdnenie nádob na výkaly pre psov s doplnením sáčkov
h)Polievanie - kropenie spevnených verejných priestranstiev a ulíc polievacím vozidlom
Všeobecné požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb:
1.Jednotlivé poskytované služby, ich množstvo a rozsah bude víťazný uchádzač vykonávať len po odsúhlasení množstva
a rozsahu so zodpovedným zamestnancom Mesta Komárno, ktorý ich vykonanie následne potvrdí v denníku vykonaných
služieb. Komunikácia medzi víťazným uchádzačom a verejným obstarávateľom bude prebiehať na základe čiastkových
objednávok.
2.Víťazný uchádzač bude povinný zahájiť plnenie služby najneskôr do 4 hodín od chvíle, keď sa o nej dozvedel od
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II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

zodpovednej osoby verejného obstarávateľa. V prípade, že v časovom úseku 4 hodín (od obdržania požiadavky od
objednávateľa do najneskoršieho termínu začatia vykonávania požadovaných služieb) skončí pracovná doba
poskytovateľa služby, poskytovateľ je povinný začať vykonávanie požadovanej služby v nasledujúci pracovný deň ihneď
od začiatku pracovnej doby poskytovateľa.
3.V prípade nepriaznivého počasia (zimná kalamita, resp. husté sneženie) alebo nepredvídaných situácií, ktoré majú
negatívny vplyv z hľadiska ochrany životného prostredia na okolie a treba konať okamžite sa poskytovateľ zaväzuje
poskytovať služby súvisiace s odvrátením nepriaznivého stavu na verejných priestranstvách na základe požiadavky
objednávateľa aj počas dní pracovného voľna a sviatkov. Poskytovanie služieb v takýchto prípadoch je poskytovateľ
povinný začať do 2 hodín od obdržania čiastkovej objednávky od objednávateľa.
4.Odpad pochádzajúci z čistenia verejných priestranstiev je povinný poskytovateľ uložiť na riadenú skládku v Iži Bokroš,
ktorá je vzdialená od mesta Komárno cca 10km. Poplatok za uloženie odpadu hradí objednávateľ na základe
predložených vážnych lístkov. Triedený odpad je povinný poskytovateľ uložiť na zberový dvor na Harčášskej ceste,
ktorej zriaďovateľom je Mesto Komárno a je vzdialený od stredu mesta Komárno cca3 km.
5.Dodávateľ je oprávnený fakturovať protihodnotu za vykonanú službu mesačne raz, najneskôr v 5. deň nasledovného
mesiaca, pričom prílohou faktúr za vykonané práce a služby bude pracovný denník obsahujúci presný časový rozpis
jednotlivých činností, a vážne listy vozidiel za odvoz odpadu potvrdený odberateľom. Potvrdzovanie pracovného denníka
povereným zástupcom odberateľa prebieha priebežne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní konkrétnej
služby
Celková odhadovaná hodnota
1 011 536,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
90611000-3
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Verejné priestranstvá v meste Komárno
Opis obstarávania:
Konkrétne požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb:
1. Na zabezpečenie strojného čistenia miestnych komunikácií a chodníkov musí mať odberateľ k dispozícii minimálne 2
zametacie vozidlá vybavené zariadením s tzv. mokrou technológiou zametania a vysávania a vybavené so zbernou
nádobou, pričom minimálne jedno vozidlo musí mať objem nádrže pre odpad do 2 m3 a druhé vozidlo musí mať objem
nádrže pre odpad minimálne 5 m3 . Čistenie krajníc miestnych komunikácií po skončení zimného obdobia sa na základe
pokynu odberateľa v ťažko prístupných miestach vykonáva ručne, v rámci tzv. "kôpkovania" krajníc. Na sídliskách mesta
Komárno je akútny problém s parkovaním, z tohto dôvodu veľké množstvo osobných vozidiel parkuje permanentne pri
krajniciach hlavných ťahov jednotlivých sídlisk, kde je veľmi obtiažne, resp. nemožné strojné čistenie krajníc.
2. Ručné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev a vyprázdnenie malých smetných košov vykonávať
minimálne s 7 pešími obchôdzkármi počas pracovných dní, a minimálne s 3 pešími obchôdzkármi počas dní pracovného
voľna a sviatkov, vybavenými jednotlivo dvojkolesovými vozíkmi na ukladanie nazbieraného odpadu, lopatou a metlou.
Obchôdzkári v zimnom období zabezpečujú aplikáciu posypového materiálu, a zabezpečujú taký stav schodov vo svojom
obvode, aby sa predišlo úrazom peších. Posypový materiál dodávateľ vopred pristaví na vhodné miesto (v blízkosti
schodov pri železničnej stanici)
3. Na vyprázdnenie a odvoz odpadu z malých smetných košov rozmiestnených na verejných priestranstvách minimálne
raz denne, čistenie a odvoz odpadu z autobusových zastávok a nástupíšť, zimné čistenie a posyp autobusových
zastávok, posyp parkových chodníkov a prepravu posypového materiálu alebo nahromadeného snehu v rámci zimnej
údržby musí mať odberateľ k dispozícii minimálne 1 nákladné vozidlo minimálne s jedným závozníkom. Ďalej musí byť
vybavené so sklápacou korbou s úložnou plochou min. 6m2.
4. Na vykonanie jarného čistenia krajníc ulíc (kôpkovanie) s odstránením zbytkov posypových materiálov po zimnom
období musí dodávateľ zabezpečiť vhodný počet robotníkov na samotné vykonanie kôpkovania pri krajniciach ulíc a
ďalej musí mať dodávateľ k dispozícii minimálne jeden traktor s vlečkou s úložnou plochou minimálne 10m2.
5. Zimná údržba pozostáva z ručného odhŕňania snehu na chodníkoch a parkových chodníkoch a pri prechodoch pre
peších cez cestu. Dodávateľ je povinný zabezpečiť potrebný počet pracovníkov určený obstarávateľom (max. 10 až 20
ľudí), ktorí budú vybavení lopatami, metlami, sekáčmi na ľad a posypovým materiálom.
6. Vyprázdnenie nádob s výkalmi po psoch vrátane doplnenia sáčkov sa vykonáva jedenkrát týždenne. Nádoby pre
výkaly po psoch sú rozmiestnené po sídliskách v aktuálnom počte 21 ks, a na ich vyprázdnenie musí mať dodávateľ k
dispozícii 1 vozidlo s uzavretým úložným priestorom (úžitkové vozidlo). Pri vyprázdňovaní týchto nádob je
prevádzkovateľ povinný doplniť čisté sáčky pre držiteľov psov pri nádobách. Sáčky dodá odberateľ.
7. Polievanie verejných priestranstiev, pešej zóny a ulíc s dodávkou úžitkovej vody je povinný dodávateľ zabezpečiť
cisternovým vozidlom s objemom nádrže minimálne 7m3 vybaveným tryskami pri prednom nárazníku a hadicou o
minimálnej dĺžke 10 m napojenou na tlakové čerpadlo umiestnené na vozidle. Polievanie slúži na schladenie spevnených
plôch verejných priestranstiev a komunikácií v letných horúčavách a taktiež na ich čistenie. Zaobstaranie úžitkovej vody,
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resp. vody minimálne s parametrami úžitkovej vody je vecou budúceho dodávateľa a náklady na úžitkovú vodu sú
zahrnuté do hodinovej sadzby prislúchajúcej oceňovanej položky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 011 536,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
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: 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: 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
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
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Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov
podľa § 34 Zákona.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca
použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby v nadväznosti na §35 a § 36 zákona o verejnom
obstarávaní .
Odôvodnenie primeranosti:
Požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača poskytnúť stavebné práce v súlade s
environmentálnym riadením stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky,
pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť environmentálne riadenie pri realizácii predmetu zákazky.
Podľa § 34 ods. 1 písm. j)údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
Odôvodnenie:
Požiadavka verejného obstarávateľa je objektívna z dôvodu, aby uchádzač resp. záujemca preukázal svoje schopnosti a
skúsenosti úspešne realizovať predmet zákazky. Je schopný plniť predmet zákazky, požaduje informácie o schopnosti a
praktických skúsenostiach uchádzača, ktoré tvoria predmet zákazky a že má dostatočné personálne kapacity na
bezproblémové plnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre § 34 ods. 1 písm. h) zákona:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa systému manažérstva
kvality podľa § 35 zákona a podľa §36 zákona systém environmentálneho manažérstva:
podľa § 35 zákona:
podľa § 36 zákona:
Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže:
a)Certifikátom ISO 9001:2008 Systém manažérstva kvality
b)Certifikátom ISO 14001:2004 Systém environmentálneho manažérstva,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač môže predložiť aj iný relevantný dôkaz o vykonaných opatreniach na zabezpečenie kvality (napr. potvrdenie
príslušného certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale z
nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania plnenia
požiadaviek normy; resp. správa z auditu, vykonaného podľa požiadaviek príslušnej normy verejným obstarávateľom
alebo ním poverenou organizáciou za predpokladu, že by z tejto správy vyplývalo, že preverovaná spoločnosť spĺňa
požiadavky príslušnej normy).
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov, prípadne iné
ekvivalentné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo záujemca k
dispozícií na poskytnutie služby.
Por.
č.Typ strojaPočet
1.Zametacie vozidlo vybavené zariadením s tzv. mokrou technológiou zametania a vysávania a vybavené so zbernou
nádobou o objemu do 2 m3. Vozidlo musí byť vybavené GPS systémom monitorovacím a evidujúcim činnosť vozidla a
zabezpečený online prístupom pre dvoch zodpovedných zamestnancov odberateľa oprávnených potvrdenie pracovných
denníkov .
2.Zametacie vozidlo vybavené zariadením s tzv. mokrou technológiou zametania a vysávania a vybavené so zbernou
nádobou o objemu minimálne 5 m3. . Vozidlo musí byť vybavené GPS systémom monitorujúcim a evidujúcim činnosť
vozidla a zabezpečený online prístupom pre dvoch zodpovedných zamestnancov odberateľa oprávnených potvrdenie
pracovných denníkov
3.Nákladné vozidlo so sklápacou korbou s úložnou plochou min. 6m2. . Vozidlo musí byť vybavené GPS systémom
monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla a zabezpečený online prístupom pre dvoch zodpovedných zamestnancov
odberateľa oprávnených potvrdenie pracovných denníkov.
4.Úžitkové vozidlo s uzavretým úložným priestorom1
5.Cisternové vozidlo vybavené tryskami na polievanie - kropenie pri prednom nárazníku, a tlakovým čerpadlom s min. 10
m hadicou a s objemom nádrže minimálne 7 m3. Vozidlo musí byť vybavené GPS systémom monitorujúcim a evidujúcim
činnosť vozidla a zabezpečený online prístupom pre dvoch zodpovedných zamestnancov odberateľa oprávnených
potvrdenie pracovných denníkov
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.
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III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.3)

IV.1.6)

IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)
IV.2.6)
IV.2.7)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia (ďalej len e-aukcia) je na účely tohto verejného
obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených
smerom nadol.
Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2018 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2018 09:30
Miesto: Mestská úrad Komárno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
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.
Výšku zábezpeky verejný obstarávateľ stanovil vo výške 50 000,00 eur
Uchádzač písomnú ponuku pre predmet zákazky predkladá v jednej obálke v súlade s §66 ods. 7 a §49 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní.
Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu vyhodnotenia verejného obstarávania elektronickou aukciou.
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.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
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VI.5)

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.12.2017
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