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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 Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Ing. Lucia Bolibruchová
Telefón: +421 417063217
Email: roman.osika@zilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.zilina.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434749
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: 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=83479848&
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

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

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

II.1.5)
II.1.6)

II.2)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Referenčné číslo: 14331/2021
Hlavný kód CPV
77310000-6
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom zákazky je údržba verejnej mestskej zelene, výmera, ktorá zahŕňa hlavne tieto služby : kosenie trávnikov s
pohrabaním a odvozom pokosenej trávy, jesenné hrabanie lístia s odvozom pohrabaného lístia, jarné vyhrabávanie
trávnikov, údržba kvetinových záhonov plošné úpravy, ručný dozber hrubých nečistôt zo zelene konárov zo samoorezov
a vianočných stromčekov, orezávanie stromov a krov, rez živých plotov, úprava uličných stromoradí, sezónna výsadba
letničiek a cibuľovín, výsadba stromov, výsadba krov, výsadba, montáž a demontáž závesných kvetináčov, polievanie
výsadieb, výrub drevín a ostatné práce spojené so zakladaním a údržbou zelene podľa potreby napríklad založenie
trávnika výsevom, terénne úpravy, frézovanie pňov po výruboch a oprava kolovania, údržba malých smetných nádob a
ďalšie služby v zmysle súťažných podkladov. Predmetom zákazky sú aj služby spojené s optimalizáciou čistenia
miestnych chodníkov, schodísk, verejných priestorov a zastávok MHD v meste Žilina.
Celková odhadovaná hodnota
7 067 839,15 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: jednu časť
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 4
OPIS
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Časť: 1
Názov
Výruby, orezy, frézovanie, letničkové a cibuľové výsadby a údržba malých smetných nádob v meste Žilina
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti údržby drevín od 3 rokov po výsadbe vo verejnej zeleni a malých
smetných nádob v meste Žilina. Predmet obsahuje aj starostlivosť a nákup o letničiek a cibuľovín viac súťažné podklady.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
985 906,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.02.2022
Dátum ukončenia: 01.02.2026
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
II.2.1)

Časť: 2
Názov
Optimalizácia čistenia miestných chodníkov, schodísk, verejných priestorov a zástavok MHD v meste Žilina.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90610000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Optimalizácia čistenia miestnych komunikácií, zastávok MHD, chodníkov, verejných priestranstiev a schodísk v meste
Žilina údržby je vypracovaná podľa technických podmienok TP 071 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
sekcia dopravy a pozemných komunikácií z roku 2013 týkajúcich sa plánov zimnej údržby pozemných komunikácií v SR,
v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. z. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov a
vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb. z., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) a v súlade s VZN mesta Žilina č. 15/2009.
Predmetom súťažných podkladov je stanovenie druhu a rozsahu prác súvisiacich s čistením miestnych komunikácií,
zastávok MHD, chodníkov, verejných priestranstiev a schodísk v meste Žilina a časového harmonogramu ich
vykonávania. Zároveň vytvoriť záväzný rámec na organizovanie, zabezpečenie a výkon čistenia miestnych a peších
komunikáciách v meste Žilina. Je určený pre mesto Žilina ako podklad na plánovanie pre uvedenú oblasť a pre ním
vybratú organizáciu na prípravu, zabezpečenie, riadenie a výkon prác.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
788 920,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.02.2022
Dátum ukončenia: 01.02.2026
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
II.2.1)
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Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
Názov
Údržba plôch zelene v meste Žilina
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77314100-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmet zákazky údržby verejnej zelene predstavuje všetky mestské pozemky so založenou horizontánou zeleňou, ktoré
sú rozdelené podľa štandardov údržby a to nasledovne :
1.Štandardná údržba verejnej zelene predstavuje: pokosenie trávnika so začistením okraju trávnika vyžinačkou s
vyzbieraním anorganických a organických nečistôt pred kosbou a ich odvozom anorganický mat. do nádob na zvoz
cyklického odpadu a organický mat., s pohrabaním po kosbe, naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na
určenú kompostáreň, prípade zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením priľahlých spevnených plôch od
pokosenej trávy bezprostredne po každodennom kosení viac súťažné podklady.
2.Nadštandardná údržba predstavuje : pokosenie parkového trávnika s vyzbieraním anorganických a organických
nečistôt pred kosbou a ich odvozom organický mat. odvoz do kompostárne ak objednávateľ neurčí inak, anorganický
mat. do nádob na zvoz cyklického odpadu, s pohrabaním po kosbe, naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty
na kompostáreň, prípadne zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením priľahlých spevnených plôch od
pokosenej trávy bezprostredne po každodennom kosení. Počas kosieb je dodávateľ povinný používať ochrannú plachtu,
aby zamedzil zašpineniu, poškodeniu automobilov viac súťažné podklady.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 793 011,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.02.2022
Dátum ukončenia: 01.02.2026
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
II.2.1)

II.2.1)

II.2.2)

II.2.3)

II.2.4)

Časť: 4
Názov
Nákup, dovoz stromov, kríkov a trvaliek, ich výsadba a špeciálna trojročná starostlivosť v meste Žilina
Časť č.: 4
Dodatočné kódy CPV
77211600-8
77211500-7
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žilina
Opis obstarávania:
TECHNOLÓGIA POSTUPOV VÝSADBA DREVÍN:
Transport a starostlivosť o sadenice
Manipulácia so stromami s balom sa vykonáva spravidla uchopením za koreňový bal. V prípade uchopenia za kmeň
(tesne nad koreňovým balom) musí byť kmeň chránený ochrannými prvkami pred mechanickým poškodením.
Pri manipulácii nesmie dôjsť k poškodeniu koreňového balu, kmeňa, púčikov ani kostrových konárov. Veľmi dôležité je
chrániť celistvosť terminálneho výhonku. Počas transportu sa stromy a kry chránia pred vyschnutím, prehriatím a
mrazom. Stromy a kry je optimálne sadiť bezprostredne po transporte. V prípade založenia sa po transporte sadenice
chránia pred vyschnutím a poškodením mrazom. Koreňový systém sadeníc alebo koreňový bal musí byť zasypaný
vlhkým pieskom, resp. ornicou, rašelinou, štiepkou, kompostom, prípadne prekrytý jutovinou.
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Založenie voľnokorenných sadeníc stromov a krov sa vykonáva okamžite po transporte. Stromy s koreňovým balom sa
musia založiť najneskôr do 48 hodín po transporte. Založené sadenice stromov a krov sa zavlažujú. V závislosti od
podmienok lokality sa chránia pred suchom, termickým stresom a poškodením zverou.
Ošetrenie koreňov. Pri výsadbe voľnokorenných sadeníc sa odstraňujú alebo skracujú všetky poškodené alebo suché
korene. Odstraňujú sa aj škrtiace korene. Rany po skrátení koreňov sa nezatierajú. Korene stromov pestovaných v
kontajneri, ktoré sa stáčajú po obvode a na dne kontajnera, treba prerušiť rezom. Škrtiace korene sa odstraňujú. Strom,
pri ktorom by odstránením škrtiacich koreňov došlo k veľkému poraneniu sa nevysádza viac súťažné podklady.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.02.2022
Dátum ukončenia: 01.02.2026
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: III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa
zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 ZoVO musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZoVO. V prípade uchádzača,
ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom
využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. V
prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, preukazuje
splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO. Uchádzač nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32
ods. 2 ZVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a)doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade,
ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej
osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle
§ 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa
považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť
právnickej osoby aj týmto spôsobom. (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje
potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby. všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti. Ak
uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný
predložiť.)
b)potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
c)potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
e)doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky
Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZoVO doklady uvedené v písmenách d) a f):
a)potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že 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,
f)čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná osoba podľa §
34 ods. 3 ZoVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému ezakazky.sk v pdf naskenovanej
forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
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III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
podmienky účasti určené podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky. Určenou
podmienkou účasti verejný obstarávateľ overuje finančnú spôsobilosť uchádzača plniť predmet zákazky a jeho 4/ 7
schopnosť zabezpečiť plnenie zmluvných záväzkov. 2. Podľa § 33 ods. 2 ZVO 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 zmluvy bude skutočne používať zdroje
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
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) ZVO a nesmú u nej
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Verejný obstarávateľ, v súlade s § 33 ods.
3 ZVO, požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Ďalšie potrebné informácie týkajúce sa preukazovania finančného a
ekonomického postavenia uchádzača sú uvedené v oddiele A.2 súťažných podkladov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o
schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie,
že uchádzač za predchádzajúce tri kalendárne roky (2018, 2019 a 2020), až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, ktoré
musí byť vystavené v čase od vyhlásenia tohto verejného obstarávania publikovaním tejto výzvy na predkladanie ponúk,
do lehoty určenej na predkladanie ponúk vrátane prípadnej predĺženej lehoty na predkladanie ponúk, resp. len za tie
roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzačom: -nebol v
nepovolenom debete, -v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár. V prípade, ak má uchádzač účty vo
viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu.
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých,
za ktoré predložil vyjadrenie banky. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 39 ZVO musia z obsahu
JED jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania
určených podmienok účasti v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 2 zákona.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
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

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

IV.2.6)
IV.2.7)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.11.2021 12:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.11.2021 13:00
Miesto: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina. V prípade okolností znemožňujúcich verejné otváranie ponúk
- pandemická situácia, otváranie ponúk v a zverejnenie údajov v zmysle § 52 sa uskutoční on-line v systéme
ezakazky.sk, zverejnením plnenia / návrhov kritérií hodnotenia ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie
ponúk je verejné v nadväznosti na ustanovenie § 52
ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači a nimi poverené osoby, ktorí predložili svoju ponuku v
lehote na predkladanie ponúk. Viac SP.

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

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

VI.5)

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o VO. 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. Verejný obstarávateľ
určuje v tomto postupe zadávania zákazky povinnosť zabezpečiť viazanosť ponuky pre každú časť uchádzača
zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 5.000,00 EUR (slovom: päť tisíc eur).
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
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:
13.10.2021
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