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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Telefón: +421 417063109
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 417632151
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilina.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=90311260&
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/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=90311260&
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

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

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

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022
Referenčné číslo: 29571/2019
Hlavný kód CPV
79952000-2
Druh zákazky
Služby
Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie objednávateľovi pre potreby podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022, ktoré sa bude
každoročne konať v období od 23.11. do 23.12. príslušného roku montáž, opravu a údržbu, demontáž materiálneho
vybavenia podujatia a súvisiace služby, v zložení:
a)prístrešky, počet 13 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez nosných častí
120x120mm, opláštenie strechy odnímateľnou nepremokavou plachtou červenej farby (RAL2008), sedlová strecha,
rozmer prístrešku 5x3 metre, minimálna výška krovu 2,5 metra, celková výška prispôsobená ostatným rozmerom,
b)brány, počet 4 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez nosných častí
240x140mm, opláštenie brány dreveným debnením, obrátené písmeno U so sedlovou strechou, rozmer brány 6x3 metre
(podchodná výška), celková výška 5 metrov,
c)oceľové stojky k bránam, počet 8 ks, materiál: oceľ, čierna prášková/antracitová sivá, rozmerovo musí každá stojka
umožniť osadenie 2 ks záťažových košov o rozmere 900x900mm s výškou 540 mm,
d)oceľové nadpisy k bránam, počet 4 ks, materiál: oceľ, čierna prášková, rozmer 2,3 x 1,3m, minimálna hrúbka 3mm,
text: Vianočné trhy Žilina, technológia výroby: vodný lúč,
e)stoly, počet 52 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez 60x40mm,
potiahnutie stolovej dosky PVC plachtou s potlačou: Šťastné a veselé Vianoce vám praje mesto Žilina, rozmer stola 1,4m
(stolová doska 0,5x1,4m),
f)informačné tabule, počet 4 ks, materiál: drevo, rozmer tabule výška 1,6 x šírka 0,8m, hrúbka minimálne 30mm s
plochou pre osadenie plagátu vo formáte 700 x 400mm,
g)ohrady pre odpadkové koše, počet 14 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil 20x20x3, rozmer
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II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

ohrady šírka 0,7 x výška 1,0 x hĺbka 0,9m,
h)ploty za stánky, počet 26 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar písmena L, rozmer plotu
výška 1,1 x dĺžka 2,5 x hĺbka 1,0 m,
i)ploty k bránam malé, počet 3 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar rovný, rozmer plotu
výška 1,1 x dĺžka 1,9 m,
j)ploty k bránam veľké, počet 1+1 ks zrkadlovo, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar písmena
L, rozmer plotu výška 1,1 x dĺžka 3,4 x hĺbka 1,0 m,
k)plot k bráne veľký, počet 1 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar rovný, rozmer plotu
výška 1,1 x 7,9 m,
l)zástena na prenosné WC, počet 1 ks, materiál: drevená konštrukcia opláštená drevenými latami, minimálny rozmer
zásteny výška 2,5 x šírka 3 m, rozmerovo musí zakryť 4 ks prenosné WC,
m)zástena k zázemiu pódia, počet 1 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez
nosných častí 100x100mm, opláštenie hobľovanými latami s výškou 1,1 m, tvar písmena L, rozmer zásteny 7,6 x 7 m,
n)zabezpečiť ozvučenie a hudobnú produkciu s témou Vianoc v centrálnej časti podujatia počas trvania Vianočných
trhov, pre vylúčenie pochybností v čase od 11:00-22.00 hod každý deň podujatia (poplatky SOZA zabezpečuje
objednávateľ),
o)zabezpečiť osvetlenie prístreškov, vstupných brán, oplotenia za stánkami počas trvania podujatia Vianočných trhov, v
časoch od 11:00-22:00 hod,
p)zabezpečiť jednotný koncept všetkých komponentov, stanovený farebný odtieň pre všetky drevené prvky je TEAK,
stanovený farebný odtieň pre všetky oceľové prvky je čierna prášková/antracit sivý,
q)zabezpečiť uskladnenie všetkých častí predmetu zmluvy na vlastné náklady počas celého trvania zmluvy,
r)dodávateľ je zodpovedný za jednotlivé materiálne prvky predmetu zmluvy, vrátane zabezpečenia údržby.
Celková predpokladaná hodnota
138 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
39154100-7
45111300-1

II.2.3)

II.2.4)

45422000-1
Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Žilina
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie objednávateľovi pre potreby podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022, ktoré sa bude
každoročne konať v období od 23.11. do 23.12. príslušného roku montáž, opravu a údržbu, demontáž materiálneho
vybavenia podujatia a súvisiace služby, v zložení:
a)prístrešky, počet 13 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez nosných častí
120x120mm, opláštenie strechy odnímateľnou nepremokavou plachtou červenej farby (RAL2008), sedlová strecha,
rozmer prístrešku 5x3 metre, minimálna výška krovu 2,5 metra, celková výška prispôsobená ostatným rozmerom,
b)brány, počet 4 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez nosných častí
240x140mm, opláštenie brány dreveným debnením, obrátené písmeno U so sedlovou strechou, rozmer brány 6x3 metre
(podchodná výška), celková výška 5 metrov,
c)oceľové stojky k bránam, počet 8 ks, materiál: oceľ, čierna prášková/antracitová sivá, rozmerovo musí každá stojka
umožniť osadenie 2 ks záťažových košov o rozmere 900x900mm s výškou 540 mm,
d)oceľové nadpisy k bránam, počet 4 ks, materiál: oceľ, čierna prášková, rozmer 2,3 x 1,3m, minimálna hrúbka 3mm,
text: Vianočné trhy Žilina, technológia výroby: vodný lúč,
e)stoly, počet 52 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez 60x40mm,
potiahnutie stolovej dosky PVC plachtou s potlačou: Šťastné a veselé Vianoce vám praje mesto Žilina, rozmer stola 1,4m
(stolová doska 0,5x1,4m),
f)informačné tabule, počet 4 ks, materiál: drevo, rozmer tabule výška 1,6 x šírka 0,8m, hrúbka minimálne 30mm s
plochou pre osadenie plagátu vo formáte 700 x 400mm,
g)ohrady pre odpadkové koše, počet 14 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil 20x20x3, rozmer
ohrady šírka 0,7 x výška 1,0 x hĺbka 0,9m,
h)ploty za stánky, počet 26 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar písmena L, rozmer plotu
výška 1,1 x dĺžka 2,5 x hĺbka 1,0 m,
i)ploty k bránam malé, počet 3 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar rovný, rozmer plotu
výška 1,1 x dĺžka 1,9 m,
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j)ploty k bránam veľké, počet 1+1 ks zrkadlovo, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar písmena
L, rozmer plotu výška 1,1 x dĺžka 3,4 x hĺbka 1,0 m,
k)plot k bráne veľký, počet 1 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar rovný, rozmer plotu
výška 1,1 x 7,9 m,
l)zástena na prenosné WC, počet 1 ks, materiál: drevená konštrukcia opláštená drevenými latami, minimálny rozmer
zásteny výška 2,5 x šírka 3 m, rozmerovo musí zakryť 4 ks prenosné WC,
m)zástena k zázemiu pódia, počet 1 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez
nosných častí 100x100mm, opláštenie hobľovanými latami s výškou 1,1 m, tvar písmena L, rozmer zásteny 7,6 x 7 m,
n)zabezpečiť ozvučenie a hudobnú produkciu s témou Vianoc v centrálnej časti podujatia počas trvania Vianočných
trhov, pre vylúčenie pochybností v čase od 11:00-22.00 hod každý deň podujatia (poplatky SOZA zabezpečuje
objednávateľ),
o)zabezpečiť osvetlenie prístreškov, vstupných brán, oplotenia za stánkami počas trvania podujatia Vianočných trhov, v
časoch od 11:00-22:00 hod,
p)zabezpečiť jednotný koncept všetkých komponentov, stanovený farebný odtieň pre všetky drevené prvky je TEAK,
stanovený farebný odtieň pre všetky oceľové prvky je čierna prášková/antracit sivý,
q)zabezpečiť uskladnenie všetkých častí predmetu zmluvy na vlastné náklady počas celého trvania zmluvy,
r)dodávateľ je zodpovedný za jednotlivé materiálne prvky predmetu zmluvy, vrátane zabezpečenia údržby.
Viac súťažné podklady.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
138 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
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: § 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen
štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol 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.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri
mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač 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.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej
poisťovne nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu
nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol 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.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri
mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
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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 preukázaťPreukazuje verejný obstarávateľ
§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.Preukazuje verejný obstarávateľ
§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné
obstarávanie. Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS eZakazky v súlade so
súťažnými podkladmi. Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v
needitovateľnej forme vo formáte pdf podpísané elektronicky inštitúciou, ktorá potvrdenie vydala. Ak uchádzač
predkladá JED, č, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte pdf. Dokumenty uvedie v Krycom liste
ponuky.
Bližšie uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom poskytnutých služieb podobného alebo rovnakého charakteru
ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
2.Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať jednotným európskym dokumentom pre obstarávanie (JED)
podľa § 39 ods. 1 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, pričom ak uchádzač preukazuje technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby/osôb, JED predloží za svoju osobu a za každú z osôb,
ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva. V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov.
3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Z dokladu musí byť zrejmé, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. V takomto prípade predloží uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi doklad preukazujúci túto
skutočnosť 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 § 32 ods. 1 písm. e) zákona vo vzťahu k tejto časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok
účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len rozhodné obdobie) realizoval služby rovnakého alebo podobného charakteru ako
je predmet zákazky a to :
1.uchádzač preukáže aspoň jednu relevantnú realizáciu organizovaním podujatia/materiálnym zabezpečením podujatia
rovnako veľkého rozsahu a v trvaní aspoň 10 po sebe nasledujúcich dní realizovanú v posledných troch rokoch. Verejný
obstarávateľ vyžaduje uvedenie: názvu podujatia, miesta konania, termínu konania, rozsahu realizovaných služieb,
kontaktu na organizátora podujatia/objednávateľa, prípadne doloženia zmluvy o spolupráci.
2.uchádzač preukáže schopnosť realizovať ambulantným predaj, potvrdením o realizácii ambulantného predaja na
podujatí rovnako veľkého rozsahu a v trvaní aspoň 10 po sebe nasledujúcich dní realizovanú v posledných troch rokoch.
Ostatné informácie:
1.Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
2.Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom
znení.
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO
platnom znení.
5.Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo
špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto
verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
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IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.07.2019 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2019
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.07.2019 11:00
Miesto: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač(fyzická osoba) alebo štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu (právnická osoba) sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení
podnikať, poverený zástupca uchádzača aj splnomocnením na zastupovanie.

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

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 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 zaregistrovanému 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), alebo prostredníctvom elektronického ID; 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 môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom
elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického
komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú
adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak
hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom, ak má záujem o
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti.
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
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. Uchádzač vo svojej ponuke predloží
splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a
iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača,
ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Zábezpeka: Nevyžaduje
sa, ďalšie informácie ohľadne zábezpeky sú uvedené v SP
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.06.2019
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