Všetkým potenciálnym záujemcom

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Obec Smolinské , 908 42 Smolinské, IČO: 00309991 , ako verejný obstarávateľ v
zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o
predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky:
Smolinské – IBV Pri škole - vodovod.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Smolinské
Sídlo:
č.p.334, 908 42 Smolinské
Zastúpenie: MVDr. Peter Betták - starosta obce
IČO:
00309991
DIČ:
2021049558
E-mail:
obecsmolinske@smolinske.sk
Č. tel.:
034 6542 188
Webové sídlo: www.smolinske.sk
2. Komunikácia
Výzva na predkladanie ponúk spolu s prílohami je dostupná bez obmedzenia a bez
poplatkov na stránke : www.smolinske.sk pre všetkých potenciálnych záujemcov.
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby na adrese :
Ing. Mária Výletová, S. Jurkoviča 1203/16, 905 01 Senica , číslo telefónu: 0903 029620,
e- mail: mariavyletova@gmail.com,
3. Typ zmluvy a predmet zákazky
Typ Zmluvy :
Zmluva o dielo
Predmet zákazky :
STL distribučný plynovod
druh zákazky :
práce
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet :
45231220-3 stavebné práce pre plynovody
Doplňujúce predmety :
45112000-5 výkopové práce a presun hmôt
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE, uchádzač predloží ponuku na celok v súlade s
opisom predmetu zákazky a v súlade so zadaním.
Miesto stavby:
Parcelné čísla:

Smolinské, katastrálne územie Smolinské,
569/1, 570/3

Kód NUTS:

SK021

Termín realizácie : začiatok : do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska .
Dĺžka trvania zákazky
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky) : 1 mesiac
Opis predmetu zákazky :
Jedná sa o projekt STL distribučného plynovodu v navrhovanej obytnej zóny IBV II za
školou – Smolinské - I. etapa.
Navrhovaný plynovod nadväzuje na jestvujúci STL distribučný plynovod bude pripojený na
existujúci distribučný plynovod PE100 D50 s prevádzkovým pretlakom 300 kPa vedený v
krajnici cesty III. triedy č.1155 p.č. 569/1.
Pri výstavbe STL plynovodu príde k dočasnému záberu priestranstva o výmere cca 650 m2
na parcelách číslo 569/1 a 570/3 v k.ú. Smolinské. K trvalému záberu pôdy pri výstavbe STL
plynovodu nepríde. Trasa plynovodu inak nenarúša územno-plánovaciu dokumentáciu a
nezasahuje do iných stavieb.
Charakteristika média a prepravované množstvá
Médium: zemný plyn (metán)
Maximálny prevádzkový pretlak: 300kPa.
Podľa technických podmienok spoločnosti SPP, a.s. pre IBV:
Vonkajšia výpočtová teplota pre danú lokalitu:-12°C
Maximálny hodinový odber jedného odberateľa:Qhmax= 1,4 m3/hod
Ročný odber jedného odberateľa: Qrn= 2425 m3/rok
Rodinné domy20RD x 1,4 m3/hod = 28,0m3/hod
20RD x 2425 m3/rok = 48 500m3/rok
Technické riešenie
Navrhovaný STL distribučný plynovod bude pripojený na existujúci distribučný plynovod
PE100 D50 s prevádzkovým pretlakom 300 kPa vedený v krajnici cesty III. triedy č.1155 p.č.
569/1. Pripojenie bude prevedené osadením T- kusu TA D50 do odplynenek časti
existujúceho plynovodu.
Prietok na existujúci plynovod nie je zokruhovaný a podmienkou SPP-distribúcia, a.s. odd.
prevádzky je bezodstávková technológia je potrebné v mieste pripojenia zriadiť obtok. Na
obtok budú použité navŕtavacie armatúry DAA 50/32 a potrubie PE100 SDR11 D32x3,0.
Obtok je zrejmý z motážneho výkresu.
Na tento úkon je nutné pred samotnou realizáciou mať vypracovaný technologický
postup, schválený na SPP distribúcia odd. prevádzky.
Nový plynovod bude odvzdušnený cez odvzdušňovacie zariadenie na konci vetiev.
Na potrubí bude pripevnený vyhľadávací kábel CE o priereze 4mm2 vyvedený cez
pripojovací plynovod do budúcej RMS.
Rozpis materiálu:
Vetva A-B-C-D
- potrubie PE100 RC, SDR11, D63x5,8 276,0 m
Vetva B-B1
- potrubie PE100 RC, SDR11, D50x4,7 20,0 m
- ochranná rúra PE100 RC, SDR17,6, D90 1ks 7,5 m

Vetva C-F
- potrubie PE100 RC, SDR11, D50x4,7 62,0 m
- ochranná rúra PE100 RC, SDR17,6, D90 1ks 14,0 m

Trasa plynovodu
Vetva A-B-C- D
Navrhovaný STL distribučný plynovod bude pripojený na existujúci distribučný plynovod v
krajnici cesty III. triedy č.1155 p.č. 569/1 v bode A. Povedie v navrhovanom chodníku. Potom
povedie v navrhovanom chodníku cca 1,2m od existujúcich stĺpov verejného osvetlenia.
Vetva B-B1
Navrhovaný STL distribučný plynovod bude križovať navrhovanú miestnu komunikáciu.
Potom povedie v zelenom páse.
Vetva C-F
Navrhovaný STL distribučný plynovod bude križovať navrhovanú miestnu komunikáciu.
Potom povedie v navrhovanom chodníku cca 1,0m od hraníc pozemkov rodinných domov.
Križovanie s inými inžinierskymi sieťami
Pred zahájením stavby je nutné nechať zamerať a v teréne vytýčiť všetky inžinierske siete
ich správcami.
Podľa dostupných podkladov STL plynovod bude križovať navrhované miestne
komunikácie, navrhované a existujúce nn káble a navrhovaný vodovod. V mieste
križovania bude uložený v ochranných rúrach PE100 RC, SDR17,6 (17).
V prípade, že pri realizácii bude vzdialenosť od kanalizácie menšia než 0,5m je potrebné
plynovod opatriť chráničkou s čuchačkou.
V mieste, kde dôjde ku križovaniu plynovodu s dodatočne zistenými podzemnými
sieťami je treba potrubie uložiť do chráničky.
Zemné práce
Zemné práce budú vykonané v zmysle TPP 702 01, TPP 702 02 , STN 73 3050, 73 6005, 73
6006 a vyhl. MPSVaR č.508/2009 Zz..
Pred začatím výkopových prác je nutné nechať vytýčiť všetky pozemné vedenia vrátane
prípojok. Vytýčia sa lomové body navrhovaného plynovodu a existujúci plynovod v mieste
pripojenia. Lomové body sa stabilizujú na konštrukcii komunikácie farebnou značkou a v
zelenom páse kolíkmi.
Navrhované plynovody v intraviláne povedú aj v miestach s vysokou hustotou inžinierskych
sietí. Preto je potrebné aby zemné práce boli vykonávané s vysokou opatrnosťou.
V prípade obnaženia úseku telekomunikačných káblov, vn a nn káblov, vodovodu a
kanalizácie je potrebné postupovať podľa vyjadrenia správcov týchto sietí.
Ryha pre plynovod bude široká 60 cm a priemerná hĺbka bude 1,2 m. Pri hĺbke nad 1,3 m je
potrebné paženie.
V mieste pripojenia na jestvujúci plynovod bude montážna jama rozmerov 4,0x2,0 a hĺbky
1,6m. Montážne jamy musia byť zabezpečené pažením.
V danej lokalite je uvažované s horninou triedy 3.
Zemina z výkopov v chodníkoch a miestnych komunikáciách bude odvážaná na skládku.
Zemina z výkopov v zelenom páse bude uložená pozdĺž výkopov (0,5m od jeho hrany). Časť
bude použitá na zásyp a časť sa odvezie na skládku.
Na dne ryhy sa vytvorí zhutnené pieskové lôžko v predpísanom sklone, hrúbky 0,15m. Na
lôžko sa uloží potrubie a obsype pieskom do výšky 0,2m nad hornú hranu potrubia. Obsyp
sa zhutní.
Plynovody z RC potrubia možno ukladať do výkopu bez pieskového lôžka. Ryha musí byť
upravená podľa TPP 702 01 čl. 6.2.. Na obsyp a zásyp je možné použiť triedenú zeminu z
výkopu, ktorá nesmie obsahovať betónové a asfaltové časti komunikácie alebo inej stavby a
ani jednotlivé zrno väčšie než 63mm. Použitie vykopanej zeminy je podmienené jej
zhutniteľnosťou.
Tvarovky musia byť uložené na pieskové lôžko a obsypané pieskovým obsypom do
výšky 0,2m nad ich horný okraj.

Spätné úpravy povrchov:
V zelenom páse sa zostatok ryhy zasype triedenou zeminou z výkopu s postupným
hutnením a zatrávni.
Montážna jama v krajnici cesty bude zasypaná štrkodrvou 0-63mm s postupným hutnením
ID 0,95 PS. Povrch sa upraví triedenou zeminou z výkopu s postupným hutnením a zatrávni.
V prípade zásahu do cestného telesa cesty III. triedy sa ryha zasype štrkodrvou 0-63mm s
postupným hutnením ID 0,95 PS a konštrukciu cesty bude tvoriť 0,3m hrubá vrstva
MAKADAM-u, 0,2m hrubá vrstva betónu a 0,05m hrubá vrstva asfaltobetónu. Konštrukcia
bude presahovať ryhu na každej strane o 0,2m.
Do výšky 0,4m nad potrubia sa uloží výstražná fólia
Podrobná špecifikácia je vyjadrená v zadaní a vo vypracovanej projektovej dokumentácii,
ktoré tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov.
4. Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 23 028,34 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
stanovená na základe
vypracovaného položkového rozpočtu Ing. Petrom Škrovanom vo výške 23 028,34 EURO
bez DPH.
5. Financovanie
Predložené ponuky s cenou vyššou ako celková predpokladaná hodnota nebudú
akceptované.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce v roku 2018 . Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavky. Platba bude realizovaná po ukončení diela v nadväznosti na
odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác.
Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia odsúhlasenej faktúry.
Celková ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov ako aj Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. , ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú v termíne do 04.mája 2018 do 14 : 00 hod. osobne alebo poštou na
adresu: Obecný úrad Smolinské, , 908 42 Smolinské 334 v uzatvorenej obálke
s označením : „ NEOTVÁRAŤ – STL PLYNOVOD “ .
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená
na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : 04. mája 2018 o 15:00 hod. na adrese verejného
obstarávateľa – zasadačka úradu.
7.Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku.
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta.
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Cena DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu
k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača
o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza
z predložených dôkazov.
Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný
dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v
súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuková cena predmetu zákazky
v EURO s DPH.
Spôsob hodnotenia:
Celková ponuková cena predmetu zákazky v € s DPH bude podľa stanoveného kritéria
ohodnotená bodovou hodnotou 100 bodov a ostatné ponuky budú hodnotené počtom bodov
v pomere k najnižšej celkovej cene predmetu zákazky podľa nasledovného výpočtu :
Najnižšia celková cena predmetu zákazky v € s DPH
–––––––––––––––––––––––––––––––––––---------–– x 100 = výsledný počet bodov
Cena x – tého uchádzača v €
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom .
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky
uvedené vo výzve. Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky ktoré neobsahovali
všetky požadované doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej
lehote (ak bol uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky), ponuky mimoriadne nízke vo
vzťahu k predmetu zákazky , ak uchádzač neposkytol písomné odôvodnenie mimoriadne
nízkej ponuky v lehote stanovenej verejným obstarávateľom.
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých
ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa kritéria. Úspešným uchádzačom sa
stane uchádzač, ktorý v hodnotení dosiahne najvyšší počet
bodov. Ďalšie poradie
uchádzačov bude stanovené na základe výsledného počtu bodov zostupne od najvyššieho
po najnižší počet bodov.
Vypočítané výsledky sa budú zaokrúhľovať na jedno desatinné miesto.
Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude
vyzvaný na predloženie Zmluvy o dielo v súlade s jeho predloženou ponukou. Neúspešnému
uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením
identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača.

10. Podmienky účasti
Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti :
 doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení –
doklad , že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.(Predloženie fotokópie dokladu o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky )
 doklad v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok;
1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
dokladom je referencia,
2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo
záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené
Zdôvodnenie podmienok účasti : Dôvodom požadovania stanovenej podmienky účasti
je preukázanie schopnosti zrealizovať rozsah požadovaných prác v stanovenom
rozsahu a kvalite.
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 alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca alebo uchádzač 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 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom
jazyku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :
1) k požadovanému dokladu v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) cit. zákona – je
potrebné predložiť minimálne 1 referenciu za predchádzajúcich päť rokov ku
dňu predloženia ponuky v hodnote 20 000 Eur bez DPH, za stavby rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
11.

Obsah ponuky :
 titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých
predkladaných dokumentov, identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 1): obchodný
názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania, s kontaktným miestom
(telefón, e-mail, fax), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za













uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné
údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena skupiny.
Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou každého
člena skupiny
návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača ( podľa prílohy č.2 )
písomné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že
uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo
výzve na predloženie ponúk a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné
podmienky uvedené v tejto výzve. Písomné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a
úplnosti všetkých dokumentov a údajov uvedených v ponuke podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu. V prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym zástupcom každého člena
skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny ( podľa prílohy č.3
a prílohy č. 4 )
Podmienky využitia subdodávateľov
- podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača ( podľa prílohy č.5 )
doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra v
prípade.
doklady v zmysle § 34 ods. 1 pís. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok;
Neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je neocenený výkaz výmer
(rozpočet)-príloha ,pre predmet obstarávania, ktorý verejný obstarávateľ žiada oceniť
v predloženom rozsahu a obsahu pri dodržaní odporúčaných stavebných postupov.
Verejný obstarávateľ nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania
uvedeného vo výkaze výmer. Výkaz výmer predložený v zmysle požiadavky
v
elektronickej forme uchádzač predloží v xls. formáte alebo „ekvivalent“ zavzorcovaný
funkciou ROUND na dve desatinné miesta
podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátane oceneného výkazu,
ktorý je súčasťou tejto výzvy , s uvedením návrhu uchádzača na plnenie kritéria, t.j.
ceny uchádzača ( podľa prílohy č.6)

12.

Lehota viazanosti : 31.mája 2018

13.

Ostatné:
Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou
medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.
Uchádzač berie na vedomie , že zmluva , ktorej predmetom bude táto zákazka je
sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ nesmie v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní č.
343/2015 Z.z. 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. Zároveň platí, že ak bol, alebo je
subjekt zaregistrovaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre
verejné obstarávanie do 31. januára 2017, bude sa priamo považovať za partnera

verejného sektora a bude sa tiež považovať za zapísanú osobu v novom registri
partnerov verejného sektora. Tieto subjekty však boli povinné vykonať dodatočne do
31. júla 2017 proces overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa novej
právnej úpravy, teda podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby
elektronickou poštou na adrese: mariavyletova@gmail.com
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom
najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
Subdodávateľské plnenie predmetu zákazky: verejný obstarávateľ požaduje od
uchádzačov, aby v zmysle § 41 ods.1 ZVO v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v
úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

MVDr. Peter Betták
starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1 – 6 , prehlásenia, Návrh ZOD

