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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

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

Mesto Malacky
IČO:  00304913
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Kubinová
Telefón: +421 347966179
Email: anna.kubinova@malacky.sk
Fax: +421 347966151
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL)::  http://www.malacky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL)::  http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4138/

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4138
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte):  miestna samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v  Malackách
Referenčné číslo: 1/2017/AK

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45214100-1
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
IA13-5 - Rekonštrukcia

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Materskej školy na Bernolákovej ulici v Malackách z dôvodu
nevyhovujúceho stavu plášťa budovy, tepelno-technických kvalít a problémov s hydroizoláciou spodnej stavby.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
205 000,00 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

45321000-3
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
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Miesto realizácie stavebných prác: Mesto Malacky, objekt MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách.
II.2.4)    Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova kvality povrchových úprav a modernizovanie niektorých technických vybavení objektu. 
Jedná sa o kompletné zateplenie jeho strešného a obvodového plášťa, výmenu okien a exteriérových dverí, výmenu
strešnej krytiny, ďalej menšiu rekonštrukciu sociálnych zariadení a výmenu podláh.  
Zámerom investora je realizovať stavebné úpravy tak, aby nimi nebola dotknutá statika objektu a ani nebol zmenený
jeho tvar, a to ani v pôdorysných, ani vo výškových parametroch, s výnimkou zvýšenia strešného parapetu zateplením. 
Podrobné vymedzenie stavebných prác je uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, ktorá je 
súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
205 000,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH 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:  1.1.1 V súlade s § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sa môže zúčastniť len
ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona: - je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 
 
1.1.2 Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona: - doloženým 
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky. 
 
* Podľa § 32 ods. 4 zákona, ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad uvedený v § 32 ods. 2 písm. e)
zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
* Podľa § 32 ods. 5 zákona, ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 
 
* 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; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
 
* Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
1.1.3 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, ktorý vedie UVO. 
 
* Podľa § 152 ods. 3 zákona, verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom podľa § 152 zákona. 
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* Verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného
postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredloží
doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise. 
 
1.1.4 V zmysle § 39 zákona, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti určené verejným obstarávateľom predložením Jednotného európskeho dokumentu - JED. 
JED vo formáte.pdf - vyplnená Časť I. JED tvorí prílohu č. 7 časti "I - Prílohy" súťažných podkladov. Uchádzač si vzor
formulára JED vo formáte .rtf, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, môže stiahnuť z webového sídla ÚVO a údaje
uvedené v dokumente vo formáte .pdf, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa postupu a identifikácie verejného
obstarávateľa, si do neho sám prenesie/prepíše. 
Bližšie informácie v súťažných podkladoch časť "F - Podmienky účasti uchádzača", v § 39 zákona a na
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html 
 
1.1.5 Všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia musia byť predložené ako 
originály alebo úradne osvedčené kópie.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, uvedené v § 34 zákona a preukáže ich predložením
originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií: 
 
1.3.1 - podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - 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 zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 
 
Odôvodnenie primeranosti: Podmienka účasti je stanovená primerane k predpokladanej hodnote a predmetu zákazky,
ktorou uchádzač preukáže, že má dostatočné skúsenosti s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky.  
 
1.3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej 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; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä
podľa § 34 odseku 1 písm. g) zákona, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať
stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 
 
1.3.3 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 zákona, spoločne. 
 
1.3.4 V zmysle § 39 zákona, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti určené verejným obstarávateľom predložením Jednotného európskeho dokumentu - JED. 
JED vo formáte .pdf - vyplnená Časť I. JED tvorí prílohu č. 7 časti "I - Prílohy" súťažných podkladov. Uchádzač si vzor
formulára JED vo formáte .rtf, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, môže stiahnuť z webového sídla ÚVO a údaje
uvedené v dokumente vo formáte .pdf, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa postupu a identifikácie verejného
obstarávateľa, si do neho sám prenesie/prepíše. 
Bližšie informácie v súťažných podkladoch časť "F - Podmienky účasti uchádzača", v § 39 zákona a na
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  K bodu 1.3.1 - Uchádzač musí zoznamom stavebných prác uskutočnených
za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania a doplnenými potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
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stavebných prác preukázať, že v uvedenom referenčnom období realizoval min. 1 zákazku rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky, v min. výške 200 000,- € bez DPH/ zákazka. 
 
Dôkazové prostriedky: 
1. zoznam uskutočnených stavebných prác, 
2. potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác (referencie; dôkaz o plnení). 
 
* V zozname stavebných prác uchádzač uvedie minimálne údaje: 
- obchodný názov, adresu alebo miesto podnikania odberateľa, 
- názov zákazky/stavebných prác, 
- stručný popis uskutočnených stavebných prác, za účelom preukázania prác rovnakého alebo podobného charakteru
ako je predmet zákazky, 
- zmluvné obdobie - od (termín začatia) /do (termín ukončenia), napr.06/2015 - 08/2015, 
- zmluvnú cenu v € bez DPH/ resp. s DPH vrátane výšky/ sadzby DPH, aby bolo možné určiť cenu bez DPH, 
- ak obdobie realizácie danej zákazky prekračuje referenčné obdobie je potrebné uviesť okrem celkovej zmluvnej ceny
zákazky aj adekvátny finančný objem zodpovedajúci referenčnému obdobiu, za účelom preukázania splnenia podmienky
min. finančného objemu požadovaného verejným obstarávateľom, počas referenčného obdobia, 
- ak daná zákazka zahŕňala aj výkony iných stavebných činností ako práce rovnakého alebo podobného charakteru ako
je predmet zákazky, uchádzač uvedie okrem celkovej zmluvnej ceny zákazky aj finančný objem za práce rovnakého
alebo podobného charakteru, za účelom preukázania splnenia podmienky min. finančného objemu požadovaného
verejným obstarávateľom na jednu zákazku, 
- v prípade že realizácia danej zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny 
dodávateľov a pod.), musí byť z dokladov (zoznamu, resp. potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác) zrejmé,
v akom finančnom objeme v referenčnom období realizoval zákazku stavebných prác uchádzač, 
- ak bude v potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác cena uvedená v inej mene ako €, uchádzač v zozname
stavebných prác uvedie cenu v pôvodnej mene ako aj v mene €. Prepočet stanoví kurzom uvedenej meny k mene euro,
platným ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku VO. Platný kurz na prepočet uvedenej meny do
meny na vyhodnotenie ponúk je daný zverejneným kurzovým lístkom NBS v uvedený deň. 
 
* Zoznam bude predložený v ponuke formou originálu alebo úradne osvedčenej kópie, podpísaný oprávnenou osobou
uchádzača. Odporúčame spracovať zoznam do vzoru Príloha č. 5 SP. Doklad môže mať aj iný formát, musí však
obsahovať minimálne požadované údaje. 
 
* Uchádzač, ktorý preukazuje splnenie podmienky účasti referenciou, ktorá spĺňa podmienky § 12 ods. 2 zákona, nie je
povinný v ponuke predložiť verejnému obstarávateľovi danú referenciu, ale v zozname uvedie internetový odkaz na
referenciu, zverejnenú na www.uvo.gov.sk.  
 
* Podľa § 187 ods.6 zákona - ak bola referencia vyhotovená do 1. 3. 2014, splnenie podmienky účasti, ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným
obstarávateľom alebo obstarávateľom. 
 
* Dôkaz o plnení bude obsahovať min. tieto údaje: 
- obchodný názov zhotoviteľa, 
- obchodný názov, adresu alebo miesto podnikania odberateľa, 
- názov zákazky/stavebných prác, 
- zmluvnú cenu uvedenú v € bez DPH/ resp. s DPH, 
- zmluvné obdobie - od (termín začatia)/ do (termín ukončenia), 
- meno, priezvisko, tel. kontakt zodpovednej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť si uvedené potvrdenie, 
- zhodnotenie odberateľa uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, 
- meno a podpis osoby, ktorá koná za odberateľa. 
 
* Dôkazy o plnení stavebných prác budú v ponuke predložené formou originálu alebo úradne osvedčenej kópie.
Odporúčame spracovať dôkaz o plnení stavebných prác do vzoru Príloha č. 6 SP. Doklad môže mať aj iný formát, musí
však obsahovať minimálne požadované údaje.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Zákazka bude realizovaná v zmysle obchodných podmienok, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Áno
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ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  21.04.2017 09:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 29.09.2017

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  21.04.2017 10:00
Miesto:  Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Termín otvárania obálok sa vzťahuje na otváranie časti ponúk,
označených ako "Ostatné", ktoré je neverejné. 
 
Termín otvárania časti ponúk označených ako "Kritériá", verejný obstarávateľ oznámi podľa zákona. Verejný
obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote predkladania ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Nie

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Pri komunikácii a výmene informácií verejný obstarávateľ postupuje podľa § 187 ods. 8) zákona. 
 
2. Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady (ďalej len "SP") neobmedzene každému záujemcovi v profile
verejného obstarávateľa na http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4138 a na web. sídle verejného
obstarávateľa na http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=143  
 
Napriek povinnostiam, ktoré si verejný obstarávateľ v zmysle zákona plní pri zverejňovaní dokumentov a informácií v
profile VO, verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si prevzali "SP" stiahnutím z profilu, resp. z web. sídla
verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa a to zaslaním e-mailu na
adresu anna.kubinova@malacky.sk, ktorého obsahom bude informácia o prevzatí "SP" a ktorý bude zároveň obsahovať
identifikačné údaje záujemcu (podľa bodu 3. - druhej vety). 
 
3. Verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti (doručenej v listinnej podobe poštou, alebo osobne do podateľne
verejného obstarávateľa), poskytne "SP" v pdf formáte, vrátane vybraných častí "SP" v editovateľnom formáte,
emailom, zaslaním na e-mailovú adresu záujemcu, uvedenú v jeho žiadosti. 
 
Žiadosť bude obsahovať obchodné meno, sídlo, poštovú adresu záujemcu, predmet zákazky, telefonický a elektronický
kontakt na kontaktnú osobu záujemcu, podpis záujemcu.  
 
Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcovi požiadať o poskytnutie "SP" aj prostredníctvom e-mailu (na adresu
kontaktnej osoby verejného obstarávateľa anna.kubinova@malacky.sk) - výlučne však len v prípade, že písomná žiadosť
vo formáte pdf, jpg a pod., bude tvoriť prílohou tohto e-mailu.  
 
Doručenie "SP", je záujemca povinný potvrdiť spätným e-mailom na e-mailovej adrese kontaktnej osoby verejného
obstarávateľa. 
 
4. Záujemca môže požiadať v prípade potreby o vysvetlenie údajov uvedených vo "Výzve..", resp. v "SP" alebo v inej
sprievodnej dokumentácii na adrese verejného obstarávateľa písomnou - listinnou formou doručenou prostredníctvom
pošty alebo osobného doručenia. 
 
Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcovi požiadať o vysvetlenie aj prostredníctvom e-mailu (na adresu kontaktnej
osoby verejného obstarávateľa anna.kubinova@malacky.sk ) - výlučne však len v prípade, že písomná žiadosť o
vysvetlenie vo formáte pdf, jpg a pod., bude tvoriť prílohou tohto e-mailu.  
 
Odporúčaná lehota na doručenie požiadavky záujemcu o vysvetlenie informácií: najneskôr 6 pracovných dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Bližšie informácie v "SP".  
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5. Požiadavku z oddielu III.2.3 tejto výzvy plní len úspešný uchádzač, a to uvedením požadovaných údajov v zmluve vo
vzťahu k stavbyvedúcemu. 
 
6. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 4.4.2017 o 10 hod., so stretnutím záujemcov vo
vestibule MsÚ v Malackách. Bližšie informácie sú uvedené v "SP". 
 
7. Úspešný uchádzač k termínu podpisu zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi prílohy zmluvy:  
- harmonogram stavebných prác,  
- doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe - na výkon činnosti stavbyvedúceho, podľa zák. č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť (obdobné osvedčenie vydané v krajine
EÚ) s odborným zameraním na pozemné stavby, formou úradne osvedčenej fotokópie alebo vo fotokópii opatrenej
originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu danej odborne spôsobilej osoby, 
-údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel ich subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 
8.Všetky podrobné informácie o spracovaní ponuky a ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a predkladanú ponuku sú uvedené v "SP", nakoľko tento formulár UVO obsahovo neumožňuje uviesť všetky
doplňujúce informácie a obmedzuje verejného obstarávateľa použitým počtom znakov.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.03.2017
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