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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 Rajecké Teplice
IČO: 00321591
Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Klibáni
Telefón: +421 904746992
Email: lukas@sqm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.rajecke-teplice.info/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5436
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426560
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://evo.ebit.sk/index.php?zobraz=eobstaravanie&idmenu=329
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)

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

II.2.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice
Hlavný kód CPV
45215200-9
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Existujúci objekt materskej školy č.456/3 je posledných desať rokov nevyužívaný. Na základe stavebných úprav sa
zmení pôvodný objekt na zariadenie pre seniorov Harmónia v Rajeckých Tepliciach - vytvára ubytovacie zariadenie
sociálnych služieb poskytujúce rodinné ubytovanie v dvoch bytoch v ktorých sa poskytuje sociálna služba pobytovou
formou sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Navrhovaná prevádzka zariadenia sociálnych služieb, zariadenia
pre seniorov, ktorého poslaním je priniesť mestu Rajecké Teplice a jeho obyvateľom novú, pobytovú sociálnu službu. Je
určené ľudom, ktorí sú v dôchodkovom veku s rôznymi potrebami a znevýhodneniami. Cieľom je ponúknuť kvalitnú
sociálnu službu s prihliadnutím na ich osobné potreby a požiadavky. Forma pobytu bude celoročná, ubytovanie bude
poskytované v jedno- alebo dvoj-lôžkových izbách ktoré sú súčasťou dvoch samostatných bytových jednotiek. Súčasťou
každej izby je vlastná štandardne vybavená bezbariérová kúpeľňa s WC a sprchovým kútom.
Celková predpokladaná hodnota
774 512,14 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ul. Pri Bystričke č.456/3, 013 13 Rajecké Teplice, parcela číslo 226/1, 226/6 katastrálne územie Rajecké Teplice,
umiestnenie pozemku 1
Opis obstarávania
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Predmetný objekt je priamo napojený na susednú ulicu Pri Bystričke. Pôvodný objekt je dvojpodlažný s čiastočným
suterénom s plochou strechou. Materská škola je napojená na všetky inžinierske siete v okolí pomocou vodovodnej
prípojky, prípojky elektriky, plynovej prípojky, splášky sú vyvedené do žumpy. Okolie objektu je čiastočne spevnené
asfaltovou plochou. Existujúci objekt je vykurovaný dvoma plynovými kotlami s teplovodným rozvodom ukončený
radiátormi.
Navrhovanými stavebnými úpravami vytvárame dvojpodlažný objekt s čiastočným suterénom s plochou strechou.
Prípojka vody ostáva v pôvodnom stave. Rekonštruje sa prípojka elektriky a plynu. Splášky z objektu sa vyvedú do novo
navrhovanej žumpy. Navrhované vykurovanie je pomocou dvoch plynových kotlov cez podlahové vykurovanie. Ohrev
TÚV je cez plynový zásobník v budúcnosti je možnosť ohrev kombinovať so solárnym systémom. Objekt bude mať
zabezpečené šesť parkovacích miest z toho jedno miesto vyhradené imobilné. Spevnené plochy v okolí navrhovaného
objektu budú vytvorené zo zámkovej dlažby.
Predmetný pozemok je oplotení existujúcim oplotením ktoré ostáva v pôvodnom stave. Čiastočne sa upraví nakoľko do
oplotenia sa osádzajú meranie elektriky a plynu.
Objekt bude zabezpečovať ubytovanie pre 12 ľudí v dvoch bytoch (komunitné bývanie), ako aj priestory hygienické a
sociálne pre personál ktorý bude zabezpečovať prevádzku navrhovaného zariadenia.
Čiastočne využívaný suterén bude zabezpečovať vykurovanie celého objektu ako aj príprava TÚV z kotolne. Ostatná
časť suterénu bude slúžiť pôvodnému účelu bez zmeny jeho využitia.
Prvé nadzemné podlažie navrhované sa skladá z komunikačných priestorov (chodba, schodisko, výťah), jedného
samostatného bytu (komunitné bývanie) pre max. 6 ubytovaných (vstupný priestor-zádverie, obývacia izba s kuchyňou,
2x jednoposteľová izba s imobilnou kúpeľňou, 2x dvojposteľová izba s imobilnou kúpeľňou, kúpeľňa s práčkou a
terasa), kancelária sociálneho pracovníka, hygienické zázemie a priestory pre prevádzku objektu ako aj personál, čistiaca
miestnosť, sklad špinavého prádla a ekonomat (uptratovačka). Susedná jednopodlažná časť objektu so samostatným
vstupom ostáva v pôvodnej (kuchynskej) prevádzke v súčasnosti nefungujúca prevádzka.
Druhé nadzemné podlažie sa skladá z komunikačných priestorov (chodba, schodisko, výťah), jedného samostatného
bytu (komunitné bývanie) pre max. 6 ubytovaných (vstupný priestor-zádverie, obývacia izba s kuchyňou, 2x
jednoposteľová izba s imobilnou kúpeľňou, 2x dvojposteľová izba s imobilnou kúpeľňou, kúpeľňa s práčkou a terasa),
WC pre návštevníkov, šatňa a hygienické zázemie pre personál, denná miestnosť pre personál +sklad čistého prádla a
návštevná miestnosť.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy č.2 a
č. 3 týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
774 512,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
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: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC211-2018-27
II.2.14)Doplňujúce informácie
Kód projektu v ITMS2014+: 302021W826

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: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov
alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi podľa § 32 ods. 4 alebo 5 zákona o
verejnom obstarávaní za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené, resp. podľa § 152 zákona o verejnom
obstarávaní:
- § 32 ods. 1 písm. 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,
- § 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje
voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
- § 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných
predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
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- § 32 ods. 1 písm. 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
- § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
- § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- § 32 ods. 1 písm. 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,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
- § 32 ods. 1 písm. 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
- Uchádzač osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní nasledovne:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším
ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením
Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrením banky
alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a že si plní záväzky, ktoré vyplývajú zo
zriadenia účtov, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov za predchádzajúce tri roky, vyjadrenie
nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca 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 záujemca alebo 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 o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
2.3 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať
predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.
2.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti a potreby: Verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku pre overenie záujemcu, že bude
schopný z hľadiska svojho finančného postavenia riadne plniť predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 2.1: Uchádzač musí preukázať, že nie je v nepovolenom debete, že
jeho účet/účty nie je/nie sú predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v
omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch
rokov, resp.na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti/zriadenia účtu. K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie záujemcu, že má otvorené
účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom
stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.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,
3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy,
3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona: uvedením opatrení environmentálneho
manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných
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prác v nadväznosti na § 36 zákona,
3.4 Uchádzač 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 verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje 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. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu
so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g)
zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné
práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
3.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a
odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti:
K bodu 3.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných
zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky.
K bodu 3.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na overenie riadiacej a odbornej schopnosti uchádzača,
potrebnej na kvalitné a plynulé plnenie zákazky.
K bodu 3.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie schopnosti záujemcu poskytnúť stavebné
práce v súlade s environmentálnym riadením stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1 Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet
zákazky (pozemné stavby) v minimálnej výške 750 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
K bodu 3.2 Uchádzač musí preukázať, že bude mať k dispozícií pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu
zákazky v nasledovnom rozsahu:
- stavbyvedúci (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci kategória: pozemné stavby, podkategória: pozemné stavby)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť, za pracovníkov uchádzač preukáže predložením Osvedčenia s požadovaným
odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu
K bodu 3.3 Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný
rovnocenný dôkaz.
Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom
verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu
úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie
2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú
schému týmto Obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno
preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými
dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným
Obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam
požadovaným Obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi (V zmysle metodickej príručky SAŽP sa za iný
vhodný dôkaz považuje napr. Správa z environmentálneho auditu od akreditovanej audítorskej organizácie,
environmentálne vyhlásenie potvrdené akreditovaným environmentálnym overovateľom).
Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy
ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

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

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.01.2021 13:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.01.2021 10:00
Miesto: Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia
uchádzača.
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ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmetné obstarávanie patrí medzi zelené verejné obstarávanie.
2. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe
prostredníctvom systému pre VO www.evoportal.sk Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje.
podania v elektronickej forme prostredníctvom systému www.evoportal.sk. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako
vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme www.evoportal.sk. Obstarávateľ bude
doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému www.evoportal.sk.
3. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih
doručenia sa v systéme www.evoportal.sk považuje okamih jej odoslania v systéme www.evoportal.sk a to v súlade s
funkcionalitou systému.
4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa
všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady,
ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch,
ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do
týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú
naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia
riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona. Verejný obstarávateľ postupuje podľa
§ 39 ods. 7 a 8 zákona, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
5. Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky nie je možné predmet zákazky rozdeliť na
časti.
6. Verejný obstarávateľ požaduje v predmetnom verejnom obstarávaní zloženie zábezpeky vo výške 20 000,00 EUR.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.12.2020
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