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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Mesto Šaľa
IČO: 00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7
Kontaktná osoba: Margita Simighová, Ing. Gabriela Braníková
Telefón: +421 317705981
Fax: +421 317706021
Email: mesto@sala.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sala.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

OPIS
Názov zákazky
Údržba futbalového štadióna Šaľa
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
27
Hlavné miesto poskytovania služieb: Šaľa
NUTS kód:
SK023
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je údržba trávnatých plôch a údržba umelého trávnika na futbalovom štadióne. Jedná sa o kosenie
trávnatých plôch hlavných ihrísk, vedľajších trávnatých plôch, jarné prevzdušnenie ihrísk (vertikutácia), hnojenie ihrísk,
valcovanie ihrísk, polievanie ihrísk, obnova trávnikov v pravidelných cykloch. Údržba umelého trávnika predstavuje
prečesávanie povrchu, odstránenie buriny ručne, odstránenie buriny herbicídmi, valcovanie, tossing (špeciálna údržba),
kropenie, oprava príslušenstva, odstránenie snehu. Termín a harmonogram prác musia byť zosúladené a prispôsobené k
činnosti futbalového klubu. Viac v súťažných podkladoch. Služby budú financované z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 77320000-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 77314100-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Údržba trávnatých plôch na futbalovom štadióne spočíva:
Kosenie trávnatých plôch - hlavné ihriská predstavuje zber odpadu pred kosením, kosenie, zhrabanie a naloženie na
dopravný prostriedok, odvoz na skládku do 20 km určenú objednávateľom - cyklus (III-XI) 50 x , výmera - hlavné
ihrisko 18 720 m2, mládežnícke ihrisko - 7 980 m2 ( výmera spolu 26 700 m2).
Kosenie vedľajších trávnatých plôch - predstavuje zber odpadu pred kosením, kosenie, zhrabanie a naloženie na
dopravný prostriedok, odvoz na skládku do 20 km určenú objednávateľom - cyklus 6 x, výmera 20 000 m2.
Jarné prevzdušnenie ihrísk (vertikutácia) - predstavuje prevzdušnenie ihrísk, zhrabania a naloženie bioodpadu na
dopravný prostriedok, odvoz na skládku do 20 km určenú objednávateľom, cyklus 1 x ročne, výmera 26 700 m2.
Hnojenie ihrísk - predstavuje dodanie hnojiva podľa výživových potrieb (spotreba 500 kg/1 hnojenie), rozmetanie
hnojiva, cyklus 5 x ročne, výmera 26 700 m2.
Valcovanie ihrísk - predstavuje zaťaženie trávnatých plôch na odstránenie nerovností terénu hmotnosťou valca, cyklus 6
x ročne, výmera 26 700 m2.
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II.2.2.
II.3.

Polievanie ihrísk - predstavuje polievanie hlavných ihrísk prostredníctvom polievacej súpravy, ktorá je zapožičaná od f.
Drastav pre potreby futbalového klubu, k dispozícii je funkčná čerpacia stanica vody, cyklus 30 x ročne, výmera 26 700
m2.
Obnova trávnikov - predstavuje dodanie a podsev trávnym semenom (spotreba 180 kg), pieskovanie s dodaním piesku
(spotreba 60 t), úpravu smykom po pieskovaní, cyklus 1x ročne, výmera 26 700 m2.
Údržba umelého trávnika na futbalovom štadióne spočíva:
Prečesávanie povrchu - predstavuje udržiavanie umelého trávnika vo vertikálnej rovine oddeľovaním jednotlivých stebiel
syntetického trávnika kefou vo všetkých smeroch, striedaním smerov, bez prerušenia činnosti, cyklus 35 x , výmera - 7
770 m2.
Odstránenie buriny ručne - predstavuje ručné vytrhanie buriny aj s korienkami po obvode ihriska v šírke 10 cm, pri
vytrhávaní buriny je veľmi dôležité predísť k poškodeniu substrátu, naloženie bioodpadu na dopravný prostriedok, odvoz
na skládku do 20 km určenú objednávateľom - cyklus 2 x, výmera 346 bm.
Odstránenie buriny herbicídmi - predstavuje chemické odstránenie buriny herbicídnym postrekom - cyklus 2 x, výmera
346 bm.
Valcovanie - predstavuje zaťaženie umelého ihriska hmotnosťou valcom po šírke ihriska v smere spojov, cyklus 1 x
ročne, výmera 7700 m2.
Dosýpanie kremičitého piesku a EPDM gumového granulátu - predstavuje dodania a zasypanie holých miest novým
kremičitým pieskom/gumou, zapravenie syntetickou metlou do povrchu, cyklus 1 x, výmera 4000 m2.
Tossing (špeciálna údržba) - predstavuje premiešavanie a prehadzovanie po dĺžke aj po šírke, čím sa dosiahne, že
štruktúra piesku a gumy sa stáva kyprá, guma lepšie prilieha k povrchu a dochádza k úplnému alebo čiastočnému
odstráneniu machu, cyklus 1 x, výmera 7770 m2.
Kropenie - predstavuje polievanie umelého trávnika v letných suchých mesiacoch, k dispozícii je funkčná čerpacia stanica
vody, cyklus 10 x ročne.
Oprava príslušenstva - predstavuje opravu bránky, vlajkových tyčiek, bránkovísk, podľa potreby.
Odstránenie snehu - predstavuje šetrné odstránenie snehu z povrchu syntetického trávnika, cyklus 7 x z celej plochy
umelého trávnika.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 32 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.1 podľa § 26 ods. 1 písm.
a) a b) výpisom/ výpismi z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk , že nebol uchádzač ani
jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme
1.1.1 podnikateľ fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.1.2 podnikateľ právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo
sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača), alebo rovnocenný doklad.
1.2 podľa § 26 ods. 1 písm. c) - potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladaniu ponúk, že
nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
1.3 podľa § 26 ods. 1 písm. d) - potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, nie staršie ako tri
mesiace, ku dňu predkladaniu ponúk, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.4 podľa § 26 ods. 1 písm. e) - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu
predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5 podľa § 26, ods. 1 písm. f) - doklad o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na
ktorú predkladá uchádzač ponuku:
aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba príspevková organizácia podnikateľ),
aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v
obchodnom registri),
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
1.6 podľa § 26 ods. 1 písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nedokladuje.
1.7 podľa § 26 ods. 1 písm. h) - Čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
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III.1.2.
III.1.3.

ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a)spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b)právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní
1.8 podľa § 26 ods. 1 písm. i) - Čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa
vymáha výkonom rozhodnutia
1.9 podľa § 26 ods. 1 písm. j) - Čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej
odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia.
1.10 Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26
zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov v súlade s výkladovým
stanoviskom č. 10/2013 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 23.07.2013.
1.11 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1.1 až 1.9 nahradiť predložením úradne overenej kópie platného
potvrdenia z Úradu pre verejné obstarávanie o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom
obstarávaní.
1.12 Ak uchádzač alebo člen skupiny nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
požadovaných dokladov uvedených v odseku 1.1 až 1.9 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.13 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského
štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.
1.14 Splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.5 (§26 ods. 1 písm. f) preukazuje každý člen skupiny len vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.15 Uchádzač môže požadované doklady nahradiť potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov (ak bolo potvrdenie
vydané do 30.06.2013) a čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. f.) a písm. g.), alebo uchádzač môže preukázať
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi,
zapísanými v zozname podnikateľov, ak bol do tohto zoznamu zapísaný po 01.07.2013.
1.16 Za závažné porušenie odborných povinností podľa bodu 1.6. sa považujú okolnosti v zmysle ods. 6 a posudzujú sa
podľa ods. 7 a ods. 8 §-u 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Doklady
musia byť predložené v origináli alebo overenej fotokópii. Obstarávateľský subjekt vyžaduje doklady podľa § 26 ods. v
súlade s § 100 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: nie
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (apríl 2011 marec 2014) s doplnenými
potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb rovnakých alebo obdobných aké sú predmetom jednotlivých častí zákazky s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k
dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah,
na základe ktorého boli dodané.
Zoznam bude predložený v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii a podpísaný uchádzačom. Súčasťou zoznamu
zákaziek bude v prípade uvedenia cien zákaziek v inej mene ako je euro aj prepočet na euro podľa kurzu ECB Európska
centrálna banka k 31. 12. príslušného roka poskytnutia služby. Referencie musia byť predložené ako originály alebo
overené kópie. Referenčné listy potvrdené odberateľom o realizácii, musia obsahovať potvrdenia o kvalite poskytnutia
služieb, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má
garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem
požadovaného predmetu zákazky.
§ 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač
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alebo záujemca k dispozícii na poskytnutie služby. Zoznam bude predložený v origináli alebo úradne osvedčenej
fotokópii a podpísaný uchádzačom. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky účasti overuje skutočnosť, že uchádzač má dostatočné
strojové vybavenie na poskytnutie požadovaných služieb.
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač 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 môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 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 § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde
k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám,
alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa
tým nie je dotknutá. Doklad bude predložený v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 1 uspokojivú referenciu o
poskytnutých službách v predmete zákazky v stanovenom období. v minimálnej hodnote 30.000,00 eur bez DPH.
na údržbu trávnatých plôch:
kosačka vretenová na hlavné ihrisko - 1 ks
kosačka rotačná na vedľajšie plochy - 1 ks
traktor na odvoz bioodpadu
vybavenie a zariadenie na valcovanie, zavlažovanie, vertikutáciu
dokasovačka - 1 ks
polievacie súpravy - 5 ks
rozmetadlo na pieskovanie a hnojenie
na údržbu umelého trávnika špeciálny stroj alebo zariadenie:
na valcovanie, na kefovanie a prečesávanie povrchu
na tossing premiešavanie a prehadzovanie
na celoplošné nanášanie výplňových materiálov (gumy a piesku)
fúkarsnežná fréza na odstraňovanie snehu
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 28.04.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 29.04.2014 13:00
Miesto : Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa .
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú
aukciu, otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní je neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2) Súťažné podklady budú uchádzačom zaslané prostredníctvom e-mailu uvedeného v žiadosti o súťažné podklady,
resp. poštou. Záujemca - uchádzač bez vyzvania elektronickou formou potvrdí doručenie súťažných podkladov.
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VI.3.

Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných
podkladov v slovenskom jazyku v lehote určenej podľa IV.2.2. výzvy doručenej poštou alebo e-mailom na adresu
uvedenú v časti I.1. tejto výzvy.
3) Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode I.1 a musia byť doručené v lehote podľa
bodu IV.2.3. Obálka musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená: Verejná súťaž
neotvárať a heslom súťaže: Údržba futbalového štadióna Šaľa. Na vonkajšej strane obálke uchádzač taktiež uvedie
názov/obchodné meno a sídlo/adresu uchádzača. V obálke s ponukou budú všetky doklady preukazujúce splnenie
podmienky účasti a:
oČestné vyhlásenie uchádzača, že predložená ponuka je záväzná v lehote viazanosti do 30. 6. 2014, že porozumel výzve
na predkladanie ponúk, súťažným podkladom a podmienkam verejnej súťaže a súhlasí s nimi.
oČestné vyhlásenie bude podpísané uchádzačom alebo plnou mocou poverenou osobou na jeho zastupovanie, v prípade
skupiny dodávateľov poverenou osobou na zastupovanie skupiny a bude predložené v origináli, resp. v úradne
osvedčenej fotokópii. V prípade podpísania čestného vyhlásenia poverenou osobou je požiadavka, aby súčasťou ponuky
bola aj plná moc na zastupovanie štatutárneho zástupcu s prijatím plnej moci poverenou osobou takisto v origináli alebo
v úradne osvedčenej fotokópii.
oNávrh zmluvy v jednom originálnom vyhotovení, podpísaný štatutárnym zástupcom a opatrený pečiatkou musí byť
vyhotovený v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. V prípade skupiny dodávateľov bude návrh
zmluvy podpísaný štatutárnym zástupcom povereného člena skupiny na zastupovanie, konanie v mene skupiny.
oNávrh na plnenie kritérií ponuková cena, položkovitý rozpočet
oKontakt na zodpovedného zástupcu pre účely elektronickej aukcie: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e- mail.
4) Uchádzač predloží ponuku v súlade s § 18a zákona o verejnom obstarávaní Ak uchádzač predkladá verejnému
obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu,
pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe
s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a
odtlačku pečiatky.
5) Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Pozvánka bude obsahovať
pravidlá ako i prihlášku do e-aukcie. Predmetom e-aukcie bude celková cena služieb vrátane DPH.
6) Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako dodávateľ predmetných služieb mal uzatvorené poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom minimálne vo výške 38.000,00 eur, alebo ekvivalent v inej mene, a to
na celú dobu poskytnutia služieb.
7) Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne
preddavkové, zálohové platby.
8) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, resp. neuzavrieť zmluvu, ak
ponuka úspešného uchádzača (po ukončení elektronickej aukcie) bude mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota
predmetu zákazky.
9) Verejný obstarávateľ v písomnom styku pri doručovaní doporučených zásielok si vyhradzuje právo považovať listovú
zásielku za doručenú aj v prípade, ak ju uchádzač neprevezme v lehote do troch dní od oznámenia prepravcu o uložení
zásielky na pošte, tzn. päť dní po odoslaní.
Dátum odoslania tejto výzvy
07.04.2014
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