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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Obec Lietavská Lúčka
IČO: 00648981
Cementárska 3, 013 11 Lietavská Lúčka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Lietavská Lúčka
Kontaktná osoba: Ing. Marian Sliviak, starosta
Mobil: +421905636629
Telefón: +421 415688112
Fax: +421 415688112
Email: obec@lietavskalucka.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lietavskalucka.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
Ing. Ivan Moravčík IVOMOS
IČO: 46708031
Borová 3295/36 , 010 07 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Borová 3295/36, 010 07 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Moravčík
Mobil: +421 905867168
Telefón: +421 415003564
Fax: +421 415003564
Email: moravcik.ivo@gmail.com
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.
II.2.2.

OPIS
Názov zákazky
Stavebné úpravy obvodového plášťa objektu Základnej školy ročník 1-4 Lietavská Lúčka
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Objekt ZŠ, ul. Májová, Lietavská Lúčka
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených so zámerom zníženia spotreby energie na vykurovanie
objektu a s odstránením havarijného stavu obvodového plášťa vyvolaných fasádnymi poruchami. Navrhovaným riešením
dôjde k ich odstráneniu a zatepleniu objektu. Obnovovaný objekt bude zateplený certifikovaným kontaktným
zatepľovacím fasádnym systémom zo zníženou horľavosťou. Popri zatepleniu dôjde k výmene vonkajších klampiarskych
prvkov, bleskozvodu a pod. Podrobnejšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch, ktorých
súčasťou je výkaz výmer v elektronickej podobe pre vypracovanie ceny ponuky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214210-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Rozsah je uvedený v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je výkaz výmer.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 105 000,0000 EUR
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II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 4

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: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúceho sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní:
1.1 nebol on 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 založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať;
1.8 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
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, kedy 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, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 predložením originálnych dokladov alebo
ich osvedčených kópií nasledovne:
1.9 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
1.10 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
1.11 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
1.12 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
1.13 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
1.14 podľa bodu 1.8: čestným vyhlásením.
1.15 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.9
až 1.14 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov. Podnikateľ zapísaný
v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia, predloží:
a) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,
b) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo čestné vyhlásenie, že nie je osobou
podľa § 26 ods. 1 písm. h) bod 1.,2., 3. zákona o verejnom obstarávaní (t.j. podľa bodu oznámenia 1.8 podbod 1.,
2.,3.);
1.16 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode
1.9 až 1.14 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných
v krajine jeho sídla;
1.17 Ak má uchádzač 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 alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
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záujemcu/uchádzača;
1.18 Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;
1.19 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom
obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa ods. 1.18 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
1.20 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu;
1.21 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta
alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;
1.22 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ;
1.23 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o
verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: verejný obstarávateľ požaduje v súlade s taxatívnou úpravou §
26 zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Vyjadrením banky/bánk, v
ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty
určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre
spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením
§ 27 zákona o verejnom obstarávaní. Požiadavkou na predloženie vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť
svoje finančné záväzky verejný obstarávateľ sleduje cieľ vybrať schopného dodávateľa stavebných prác, ktorý si plní
všetky svoje záväzky včas a riadne, a to na základe jeho ekonomickej situácie a vo vzťahu na určené podmienky
financovania.
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 môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 písm. f) vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným
dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie.

III.1.3.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia
spoločne.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže
technickú alebo odbornú spôsobilosť nasledovnými dokladmi:
1. zoznamom 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, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich uskutočnení.
Formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia určenej podmienky účasti:
Uchádzač musí predložiť zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s
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uvedením zmluvných cien nad 90 000,- EUR bez DPH. Vyžaduje sa aby v predloženom zozname stavebných prác boli
uvedené minimálne dva dôkazy o plnení rovnakého alebo podobného predmetu zákazky v zmluvnej cene nad 90 000,EUR bez DPH.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: verejný obstarávateľ požadovaním predmetnej podmienky účasti
skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania praktických skúsenosti s
dodávkami rovnakého alebo podobného charakteru a v rozsahu ako je daný predmet zákazky.
2. údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných
za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.

Formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia určenej podmienky účasti:
Uchádzač údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby musí preukázať, že ním uvedené osoby spĺňajú
požiadavky a majú preukázateľné skúsenosti stavbyvedúceho;
Uchádzač predloží nasledovné doklady pre výkon činnosti stavbyvedúceho: Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky o
odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine
Európskej únie.
Uchádzač musí predložiť predmetné osvedčenie, ako fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a
odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.
Uchádzač so sídlom v SR musí predložiť potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho,
vystavené a potvrdené SKSI pre odborné zameranie/kategóriu: Pozemné stavby.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: verejný obstarávateľ preskúma z požadovaných dokladov, či
uchádzač personálne disponuje kvalifikovanými riadiacimi zamestnancami - osobami zodpovednými za riadenie
stavebných prác, ktorí budú technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky v požadovanom rozsahu a čase.
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 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 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.
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
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
28/06/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 17.07.2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.07.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.07.2013 09:00
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Miesto : Zasadačka Obecného úradu v Lietavskej Lúčke.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou uchádzačom, aby ho na otváraní
ponuky zastupovala. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická
osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Splnomocnený zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

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

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
1. Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o poskytnutie súťažných
podkladov. Žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou osobou na tento účel.
Doručenie písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné nasledujúcimi spôsobmi: poštou; kuriérnou
službou na adresu kontaktnej osoby určenej pre poskytovanie súťažných podkladov: Ing. Ivan Moravčík IVOMOS,
Borová 3295/36, 010 07 Žilina uvedenou v Odieli I: bode Prílohe A.II) tejto výzvy na predkladanie ponúk, elektronicky
zaslaním žiadosti na e - mai kontaktnej osoby : moravcik.ivo@gmail.com.
V prípade, že záujemca požiada len elektronicky o súťažné podklady musí kompletnú žiadosť zaslať i poštou v
originálnom vyhotovení na adresu určenej kontaktnej osoby verejného obstarávateľa. Až po prevzatí kompletnej žiadosti
od záujemcu túto verejný obstarávateľ zaeviduje.
Požadované náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov:
- určenie kontaktnej osoby a e-mailu zodpovednej za doručovanie písomností,
- kontaktného e-mailu pre komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky,
- uvedenie čísla telefónu, e - mailu určenej kontaktnej osoby pre elektronickú komunikáciu v etape zadávania zákazky
do predloženia zmluvy na podpis.
2. Súťažné podklady budú po zaevidovaní kompletnej žiadosti elektronicky zaslané záujemcovi na ním uvedený
kontaktný email. Záujemca po doručení súťažných podkladov potvrdí ich prevzatie na kontaktný e-mail verejného
obstarávateľa: moravcik.ivo@gmail.com
3. V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny
dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a
právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byt
podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.
4.Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení a ednej elektronickej kópii na
CD/DVD nosiči v .pdf formáte za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť postup zadávania zákazky
podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka
prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú verejný obstarávateľ určil, ako predpokladanú hodnotu zákazky.
6.Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádza bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
7.Vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi
všetkým zainteresovaným záujemcom, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie. Záujemca
môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
8.Pri zadávaní predmetnej podprahovej zákazky verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti zákona o verejnom
obstarávaní a s využitím inštitútu ustanovenia § 99 ods. 1 písm. f) tohto zákona, podľa ktorého sa na otváranie ponúk §
41 tohto zákona vzťahuje primerane.

VI.3.

9.Uchádzač musí preukázať, že ním ponúkaný kontaktný zatepľovací fasádny systém zo zníženou horľavosťou je
certifikovaný, resp. má vyhlásenia zhody na základe vykonaných skúšok notifikovanými osobami a je oprávnený na jeho
montáž. Certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode predloží uchádzač v ponuke.
Dátum odoslania tejto výzvy
28.06.2013
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