
Verejný obstarávateľ dňa 03.07.2019 uverejnil výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky 

uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou“.  

Vo výzve v bode 11. Podmienky účasti nesprávne uviedol údaje.  

Správne údaje v bode 11. Podmienky účasti sú nasledovné:  

 

10. PODMIENKY ÚČASTI:  
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú  
predmetu zákazky,    
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré 

zodpovedajú predmetu zákazky, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, 

v ktorom je uchádzač zapísaný.  

2. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad 

pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona o VO. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na 

webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu 

predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

___________________________________________________________________________________________ 

Zároveň v bode 13. výzvy – Obsah ponuky vo väzbe na bod. 21 výzvy  - Informácia o subdodávateľoch  upresňuje, 

aké doklady a dokumenty musia byť obsahom ponuky pre jednotlivé časti predmetu zákazky:  

11. OBSAH PONUKY 
Uchádzač predkladá ponuku samostatne pre I. a II. časť predmetu zákazky. 
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou 

osobou za uchádzača a musí obsahovať:  

1. Identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, štatutárny 
orgán, kontaktná osoba – telefón, email. 

2. Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 3 k výzve), podpísaný oprávnenou osobou uchádzača,  
3. Ocenený výkaz výmer  (podľa prílohy č. 2 k výzve) podpísaný oprávnenou osobou uchádzača, 1 x v tlačenej 

verzii a 1 x v elektronickej verzii vo formáte MS Excel,  
4. Zoznam ekvivalentných položiek, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača (podľa bodu 4A. tejto výzvy) -  

ak je relevantné, 
5. Návrh zmluvy o dielo – podpísaný oprávnenou osobou uchádzača (podľa prílohy č. 6 k výzve), 
  

 

Streda nad Bodrogom, dňa 08.07.2019 

 

 

 

 

 

 


