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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Leopoldov
IČO:  00312703
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Jančárová
Telefón: +421 337342207
Email: investicne@leopoldov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.leopoldov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4744

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.leopoldov.sk/sk/samosprava/zverejnovanie-dokumentov/profil-verejneho-obstaravatela/prebiehajuce-
verejne-obstaravanie.html
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Nový park v Leopoldove

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45236250-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Revitalizácia verejného priestranstva (oploteného areálu starého cintorína) na nový park. Členenie: SO 01 odvodnenie;
SO 02 prípojka splaškovej kanalizácie; SO 03 prípojka vodovodu; SO 04 studňa a rozvody úžitkovej vody; SO 05 verejné
osvetlenie; SO 06 - prípojka NN; SO 07 prípojka telekomunikačná; SO 08 terénne a sadové úpravy, spevnené plochy; SO
09 oplotenie, mobiliár, stavebná príprava pre SO 10; SO 10 výtvarné/hracie prvky. Pri prácach sa kladie dôraz na šetrné
zaobchádzanie a ochranu dlhoročných drevín, ktoré zostanú zachované (metóda Air-spade, ručné práce v okolí stromov,
odborné ošetrenie a rezy v korunách stromov, ..., vykonávané odborne spôsobilou osobou - certifikovaným arboristom).
Výtvarné/hracie prvky vymedzené v SO 10 podliehajú certifikácii na uvedený účel ich využitia.  
 
Rozsah prác je podrobne vymedzený v projektovej dokumentácii a výkaze výmer na ocenenie, ktoré sú súčasťou
súťažných podkladov.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
287 939,31 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45112711-2
 
45232451-8
 
45231300-8
 
45311000-0
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45233222-1
 
45316100-6
 
77300000-3
 
37524900-6
 
39113200-9
 
39224340-3

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Leopoldov, areál starého cintorína, nachádzajúci sa medzi Hlohovskou cestou a Rázusovou ulicou.

II.2.4)    Opis obstarávania
Revitalizácia verejného priestranstva (oploteného areálu starého cintorína) na nový park. Členenie: SO 01 odvodnenie;
SO 02 prípojka splaškovej kanalizácie; SO 03 prípojka vodovodu; SO 04 studňa a rozvody úžitkovej vody; SO 05 verejné
osvetlenie; SO 06 - prípojka NN; SO 07 prípojka telekomunikačná; SO 08 terénne a sadové úpravy, spevnené plochy; SO
09 oplotenie, mobiliár, stavebná príprava pre SO 10; SO 10 výtvarné/hracie prvky. Pri prácach sa kladie dôraz na šetrné
zaobchádzanie a ochranu dlhoročných drevín, ktoré zostanú zachované (metóda Air-spade, ručné práce v okolí stromov,
odborné ošetrenie a rezy v korunách stromov, ..., vykonávané odborne spôsobilou osobou - certifikovaným arboristom).
Výtvarné/hracie prvky vymedzené v SO 10 podliehajú certifikácii na uvedený účel ich využitia.  
 
Rozsah prác je podrobne vymedzený v projektovej dokumentácii a výkaze výmer na ocenenie, ktoré sú súčasťou
súťažných podkladov.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
287 939,31 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  6

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:  Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa v
súlade s § 114 ods. 2 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon) vyžaduje predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (t. j. dokladu o oprávnení uskutočňovať
stavebné práce aj záhradnícke alebo sadovnícke práce) - originálny doklad alebo jeho úradne osvedčená kópia. Ďalšie
doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie podľa § 32 verejný obstarávateľ nevyžaduje. 
 
Uchádzač splní požadované osobné postavenie ak z predloženého dokladu (v prípade skupiny dodávateľov dokladov) o
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby vyplýva, že má (majú) oprávnenie
uskutočňovať stavebné práce aj záhradnícke alebo sadovnícke práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  
 
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: 
a) v súlade s § 152 zákona v zápise vedenom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý je účinný voči každému
verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať;
Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 
b) v súlade s § 39 zákona jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), ktorým môže uchádzač predbežne
nahradiť doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky. Originálny doklad, podpísaný uchádzačom, prípadne splnomocneným zástupcom
uchádzača, alebo jeho úradne overená kópia.  
c) v súlade s § 37 ods. 2 zákona - skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
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postavenia za každého člena skupiny osobitne, pričom oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
Ak uchádzač nepredloží doklad preukazujúci splnenie požadovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia,
ani ho dočasne nenahradí jednotným európskym dokumentom, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 zákona
overí splnenie/nesplnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zozname hospodárskych subjektov, ak
je v ňom uchádzač vedený. To platí aj v prípade členov skupiny dodávateľov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Ekonomické a finančné
postavenie uchádzač preukáže v zmysle § 33 ods. 1 písm. a): 
Predložením vyjadrenia banky/bánk, alebo pobočky zahraničnej banky/bánk ktorej/v ktorých má vedený účet o
schopnosti plniť si finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu ako dlho je uchádzač klientom banky, či si plní
svoje záväzky, či nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru či dodržuje splátkový kalendár a či jeho bežný
účet nie je predmetom exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie sa
uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Predmetný doklad musí byť originál, resp. úradne
osvedčená kópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  
K vyjadreniu banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že nemá
vedený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie -
doklad podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. (V prípade skupiny
dodávateľov musí byť čestné vyhlásenie podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v
danej veci za člena skupiny). 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 114 ods. 3 písm. c) a § 38 ods. 5 zákona: požiadavka je
primeraná, jej potreba vyplynula za účelom overenia si ekonomickej a finančnej stability uchádzača, či je predpoklad, že
bude spôsobilý úspešne a bezproblémovo plniť zmluvu aj napriek tomu, že verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky
a úhrada za skutočne vykonané dodávky a práce bude vykonaná len v dvoch splátkach.  
 
- Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného alebo 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) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 (§ 33 ods. 2). 
 
- Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne (§ 33 ods. 3). 
 
- Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného
dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný (§ 33 ods. 4). 
 
- Uchádzač môže v súlade s § 39 zákona jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), predbežne nahradiť
doklady na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Originálny doklad, podpísaný uchádzačom, prípadne
splnomocneným zástupcom uchádzača, alebo jeho úradne overená kópia. 
 
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Uchádzač splní požadované finančné a ekonomické postavenie ak
predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/v ktorých má vedený účet
obsahuje všetky požadované informácie a ak z predmetného vyjadrenia a priloženého čestného vyhlásenia vyplýva, že
uchádzač je schopný plniť svoje finančné záväzky, že nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, že v
prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  - Technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením nasledovných dokladov (originály alebo úradne overené kópie
dokladov, okrem referencií vystavených v súlade s § 12 ods.2 zákona): 
 
a) Podľa § 34 ods.1 písm.b - Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania (t. j.60 mesiacov 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 (originál alebo úradne overená kópia), ak
odberateľom  

3/6



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.  
 
b) Podľa § 34 ods.1 písm.g) - Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: 
 
- Podmienka účasti podľa § 34 ods.1 písm.b) zákona - minimálna požadovaná úroveň je primeraná vo vzťahu k
náročnosti stavby i vo vzťahu k predpokladanej hodnote zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie prác na rovnaký alebo
podobný predmet zákazky vedie k výberu dodávateľa garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu
zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. Verejný obstarávateľ touto
podmienkou účasti overuje tiež preukázanie praktických skúseností s uskutočňovaním prác rovnakého, alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky.  
 
- Podmienka účasti podľa § 34 ods.1 písm.g) zákona minimálna požadovaná úroveň je primeraná k predmetu zákazky,
vzhľadom na charakter sadovníckych a záhradníckych prác, ktoré je potrebné vykonať odborne spôsobilou osobou -
certifikovaným arboristom, čo je predpokladom, že dlhoročné stromy nachádzajúce sa v parku nebudú počas realizácie
predmetu zákazky vystavené prípadným neodborným zásahom. 
 
- 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 bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety 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. 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; oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním,
odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g, uchádzač alebo
záujemca môže využiť kapacity inej osoby len ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa
kapacity vyžadujú (§ 34 ods 3). 
 
Podrobné informácie uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov (z dôvodu obmedzenia
položky vo výzve na 4000 znakov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Uchádzač splní požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť  
a) ak z predloženého zoznamu stavebných prác a referencií resp.priložených potvrdení o ich uspokojivom vykonaní
preukáže,že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (t.j. 60 mes.od vyhlásenia verejného
obstarávania) uspokojivo vykonal stavebné práce rovnaké alebo podobné ako je predmet zákazky v úhrnnej cene
najmenej 600 000 EUR bez DPH spolu za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname predloženom
uchádzačom podložené referenciami,resp.potvrdeniami v súlade s §34 ods1 písm.b) zákona,a z toho 
-aspoň v jednej zákazke vykonal práce na rovnaký alebo podobný predmet zákazky vo výške najmenej 150 000 EUR;  
-aspoň v jednej zákazke vykonal práce metódou "Air-spade" (technológia "pneumatického rydla",ktorá využíva tlak
vzduchu na rozrušenie zhutnelej pôdy,ktorú odsaje. 
 
Definícia: Pojem rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa rozumie revitalizácia alebo výstavba parkov,záhrad,
zelených vnútroblokov a s tým spojené stavebné práce,terénne úpravy,oplotenia,práce s využitím metódy "Air-
spade",osvetlenie priestranstva,sadovnícke a záhradnícke práce mobiliár hracie prvky.  
 
Poznámka:  
-V prípade zmlúv s viacročným plnením, presahujúcim vymedzené rozhodné obdobie, ak plnenie bolo začaté skôr, alebo
ukončené neskôr,než je vymedzené rozhodné obdobie (t.j. predchádzajúcich 60 mes.od vyhlásenia verejného
obstarávania) do plnenia sa zahrnú iba čiastkové hodnoty zmlúv plnené v konkrétnom vymedzenom rozhodnom období,
preto (pre objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti) ich uchádzač v zozname vykonaných prác musí vyčísliť (v
EUR bez DPH).  
-V prípade,že v rámci predložených referencií boli realizované aj práce na iný,ako rovnaký alebo podobný predmet
zákazky,musí byť z dokladu (pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti) zrejmá finanč.hodnota stavebných
prác,ktoré sú na rovnaký alebo podobný predmet zákazky.  
-V prípade,že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr.člen združenia,skupiny dodávat.a pod.)
musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme (vyjadrenom v EUR bez DPH) v rozhodnom období (t.j.
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predchádza.60 mes.od vyhlásenia verejného obstarávania) uchádzač alebo jeho osoba podľa § 34 ods.3
realizoval/realizovali práce na rovnaký alebo podobný predmet zákazky.  
 
-Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia pravdivosti údajov predložených na posúdenie technickej a odbornej
spôsobilosti,preto je potrebné v predloženom zozname stavebných prác uviesť okrem identifikačných údajov zmluvného
partnera (obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), predmetu zmluvy (názov a stručný opis z ktorého
musí byť preukázaný rovnaký alebo podobný predmet zákazky), miesta a lehoty uskutočňovania stavebných prác,
skutočne fakturovanej ceny bez DPH v sledovanom rozhodnom období (t.j. predchádzajúcich 60 mes.od vyhlásenia
verejného obstarávania) aj meno, priezvisko a telef. číslo kontaktnej osoby, prípadne i e-mail odberateľa (pokiaľ tieto
informácie nie sú uvedené v Potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác)-okrem referencií vystavených v súlade
s § 12 ods.2 zákona.  
 
b) ak min.1 osoba, ktorá sa bude podieľať na plnení zmluvy je odborne spôsobilým arboristom, čo uchádzač preukáže
predložením Certifikátu ISA (certifikovaný arborista) alebo ISA Slovensko (akreditovaný arborista, alebo Certifikátu
Európsky arborista (ETW) - EAC european treeworker/treetechnician. preukazujúceho požadovanú odbornú spôsobilosť
arboristu originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu (u zahraničných účastníkov spolu s úradným prekladom do
štátneho (slovenského) jazyka, čo neplatí pre doklady vyhotovené v českom jazyku). 
 
-Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba,ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.  
 
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  08.02.2018 10:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do:  31.12.2018

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  09.02.2018 13:00
Miesto:  Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov; Zasadacia miestnosť.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní
ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- Verejný obstarávateľ súťažné podklady uchádzačom nezasiela. Poskytuje prístup k súťažným podkladom a inej
sprievodnej dokumentácii odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku, na webovom sídle verejného
obstarávateľa http://www.leopoldov.sk/sk/samosprava/zverejnovanie-dokumentov/profil-verejneho-
obstaravatela/prebiehajuce-verejne-obstaravanie.html a v deň nasledujúci po uverejnení predmetnej výzvy vo Vestníku
ich uverejní v profile verejného obstarávateľa, kde je k nim tiež bezodplatný neobmedzený, úplný a priamy prístup:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4744 . 
 
- V profile verejného obstarávateľa na portáli úradu pre verejné obstarávanie budú priebežne zverejňované tiež všetky
vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov, rovnako ak kladné vybavenia žiadostí o nápravu. Vzhľadom na uvedené
sa uchádzačom odporúča, vo vlastnom záujme, profil verejného obstarávateľa priebežne sledovať. 
 
- Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 
 
- Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve, súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej
dokumentácii musí byť v súlade s § 114 ods. 8 zákona doručená dostatočne vopred. 
 
-V záujme dodržania princípu transparentnosti a rovnakého zaobchádzania verejný obstarávateľ vyžaduje nasledovné:
Ak nie je uchádzačovi umožnené predložiť na preukázanie požadovanej technickej a odbornej spôsobilosti podľa časti
III.1.3 bodu b) tejto výzvy (k zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania) potvrdenie/potvrdenia o ich uspokojivom vykonaní (originál, alebo úradne overená kópia),
verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač uviedol vo svojom vyhlásení o ich uskutočnení aj dôvod, prečo nebolo
možné požadované potvrdenie/potvrdenia o uspokojivom vykonaní prác (uvedených v zozname) predložiť.  
 
- Lehota zhotovenia predmetu zákazky nie je 6 mesiacov od zadania zákazky, ale 6 mesiacov odo dňa odovzdania
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staveniska, v súlade s časovým a vecným harmonogramom prác odsúhlaseným verejným obstarávateľom v deň podpisu
zmluvy. 
 
- V zmysle § 11 ods. 1 zákona, verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom/uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú v registri zapísaní alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a
nie sú v registri zapísaní.  
 
- Komunikačným jazykom v tomto zadávaní zákazky je slovenský alebo český jazyk. 
 
-Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v
príslušných právnych predpisoch. 
 
- Informácia za účelom štatistického vyhodnocovania: v rámci vyhláseného verejného obstarávania neboli uplatňované
sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní, zeleného verejného obstarávania ani obstarávania inovácií.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2018
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