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Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 
IČO: 00397687 
Poštová adresa: Bernolákova 1 
PSČ: 81107 
Mesto/obec: Bratislava-Staré Mesto 
Štát: Slovenská republika 
Kontaktné miesto (miesta): ÚZ ŠDaJ STU, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1 
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Havelková 
Mobil: +421 918664011 
Telefón: +421 252496134 
Fax: +421 252496134 
E-mail: beata.havelkova@stuba.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.stuba.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 uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis

II.1.1.
Názov zákazky
Okná, dvere a súvisiace prvky

II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary.

a) Stavebné práce
b) Tovary

Hlavné miesto dodania tovarov:Študentský domov Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava Študentský domov 
Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, 811 07 Bratislava Študentský domov Jura Hronca, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 
Študentský domov Svoradov, Svoradova 13, 811 03 Bratislava Študentský domov Mladosť, Staré Grunty 53, 842 47 
Bratislava Študentský domov Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 08 Bratislava

c) Služby
NUTS kód:

SK01.
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je dodanie interiérových dverí š.600, 700, 800cm a súvisiacich prvkov v celkovom 
predpokladanom množstve 663 ks pre Študentské domovy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
vrátane dopravy na miesto určenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladoch, časť 
B.1 Opis predmetu zákazky.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 44221000-5.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 44221200-7, 60000000-8.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 31284,7800 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .



Hodnota: 36

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:Podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia stanovuje §26 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač alebo 
záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia dokladmi uvedenými v odseku 2 
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) 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, b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen 
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, c) nebol 
naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia, e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, f) je oprávnený 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch 
preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 2. 
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1. a) písm. a) a b) výpisom z registra 
trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, c) písm. d) 
potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, d) písm. e) potvrdením miestne 
príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 3.Uchádzač alebo záujemca zapísaný v zozname 
podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie môže doklady na preukázanie osobného postavenia 
podľa §26 odseku 2 zákona o verejnom obstarávaní, požadované v bode 2. nahradiť predložením platného potvrdenia 
Úradu pre verejné obstarávanie o jeho zapísaní v zozname podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. 4. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 5. 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 alebo 
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 6. 
Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej 
súťaž (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.) vo verejnom obstarávaní, 
porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, (§ 2 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.) 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 bodu 1. písm. g) plynie odo dňa, 
kedy sa rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností 
alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. 7. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu 
verejnej moci na účely tohto zákona 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. 8. Podmienku účasti 
týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1. písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola 
uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu (§ 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších 
predpisov). 9. Skupina uchádzačov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienok účasti podľa §26 ods.1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
10. Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia 
uchádzačov, musí uchádzač v ponuke predložiť doklady podľa tohto bodu III.1.1. ; doklady musia byť v ponuke 
predložené v listinnej podobe ako originál alebo ich úradne osvedčené kópie, nie staršie ako tri mesiace ku dňu 
predkladania ponúk, pokiaľ nie je určené inak . Ak uchádzač alebo záujemca predloží potvrdenie o zapísaní 
v zozname podnikateľov, predmetné potvrdenie musí byť aktuálne ku dňu predkladania ponúk. 11. Verejný 
obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade 
s výzvou na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil 
podmienky účasti; predložil neplatné doklady; nepredložil po písomnej žiadosti verejného obstarávateľa vysvetlenie 
alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené 
informácie. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že bol vylúčený 
s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní . Odôvodnenie požiadavky: Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti v súlade 
so zákonom o verejnom obstarávaní. Ich účelom je overenie postavenia uchádzača alebo záujemcu, čím sa verejný 



obstarávateľ uistí, že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu 
a kvalite.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:Nevyžaduje sa.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:1. Uchádzač alebo 
záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 
podľa § 28 ods. 1 písm. l) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní nasledovnými dokumentmi: vzorkami, 
opismi alebo fotografiami; vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi , certifikátmi vydanými autorizovanými 
osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo 
na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami. Verejný obstarávateľ požaduje 
predložiť vzorky, opisy alebo fotografie v súlade s §28 ods.1 písm.l) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
súťažnými podkladmi: minimálne jeden vzor, opis alebo fotografiu typu dverí minimálne jeden vzor, opis alebo 
fotografia povrchovej úpravy dverí minimálne jeden vzor, opis alebo fotografiu kovania dverí Uchádzač 
podľa svojich úvah označí každý vzor, opis alebo fotografiu tak, aby boli preukázateľné ich priradenie k uchádzačovi 
a nebolo možné ich identitu zameniť. Odôvodnenie požiadavky: Uchádzač musí preukázať sortimentné minimum 
podobných alebo obdobných tovarov ako aj schopnosť dodať jednoducho montovateľný, účelný tovar v súlade 
s princípmi zeleného obstarávania (recyklovateľný) ako predpoklad dodania tovaru v požadovanom rozsahu a 
kvalite. Označenie vzoru, opisu alebo fotografie uchádzačom bude zárukou nezameniteľnosti týchto dokumentov 
medzi uchádzačmi a zárukou transparentného vyhodnotenia podmienok účasti. Účelom je overenie postavenia 
uchádzača alebo záujemcu, čím sa verejný obstarávateľ uistí, že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým 
zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite. 2. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní spoločne. 3. 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 
môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo 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 
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. 4. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené 
s umiestnením a montážou tovaru, technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto 
činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť. 5.Na 
preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti , 
musí uchádzač v ponuke predložiť doklady podľa tohto bodu III.1.3. ; doklady musia byť v ponuke predložené 
v listinnej podobe ako originál alebo ich úradne osvedčené kópie a aktuálne ku dňu predkladania ponúk, pokiaľ nie je 
určené inak . 6.Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom 
obstarávaní a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania 
uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti; predložil neplatné doklady; nepredložil po písomnej žiadosti verejného 
obstarávateľa vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytol nepravdivé 
informácie alebo skreslené informácie. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo 
záujemcu, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu 
podľa § 136 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní .

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.

IV.1.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
61-VO/2012

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 23. 8. 2012. Čas: 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 6. 9. 2012. Čas: 12.00 h.

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 7. 9. 2012. Čas: 09.00 h.
Miesto:Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne, Bernolákova č. 1, 811 07 Bratislava , blok C , 1.poschodie, 
č.dverí 8



Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači , ktorí 
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v súlade s §41 odsek 1 zákona o verejnom obstarávaní. Na otváraní 
ponúk sa uchádzač ( fyzická osoba) , štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača ( právnická osoba ) 
preukážu preukazom totožnosti; osoba poverená zastupovaním uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a 
splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie
1. Lehota viazanosti ponúk : do 30.11.2012. 2. Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa doručuje 
poštou alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania 
uchádzača s označením súťaž a heslom súťaže. Predloženie ponúk na celý predmet zákazky vrátane určených dokladov 
a dokumentov odporúča verejný obstarávateľ predložiť aj v elektronickej podobe. 3. Ponuky a ďalšie doklady a 
dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom - slovenskom jazyku . Doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené 
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. 
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Ak uchádzač nesplní požiadavky podľa tohto 
bodu, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie 
s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods.1 písm. e). 4. Uchádzač 
môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny 
dodávateľov. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva: Odôvodnenie: exaktné 
vyjadrovanie týkajúce sa ustanovenia, ktoré rieši právne vzťahy a nie splnenie podmienok účasti. Skupina uchádzačov 
v čase predkladania ponuky nemusí vytvoriť právne vzťahy. V prípade prijatia ponuky, ktorú podala skupina 
uchádzačov, skupina uchádzačov musí vytvoriť právny vzťah v listinnej podobe a predložiť ho verejnému 
obstarávateľovi najneskôr v deň podpísania rámcovej dohody a uvedený dokument sa stane prílohou rámcovej dohody. 
5. Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Úhrada 
faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom po prevzatí tovaru na základe predloženej faktúry a 
potvrdeného dodacieho listu s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dní. Odôvodnenie: exaktné vyjadrovanie týkajúce sa 
ustanovenia, ktoré rieši právne vzťahy a nie splnenie podmienok účasti. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok 
ani zálohové platby počas trvania zmluvného vzťahu. 6. Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie 
medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom sa bude uskutočňovať len v štátnom - slovenskom 
jazyku a nasledovnými spôsobmi: a) písomne v elektronickej a súčasne v listinnej podobe, alebo len listinnej podobe 
v prípade, ak nemá uchádzač alebo záujemca prístup k elektronickým prostriedkom (v elektronickej podobe 
prostredníctvom e-mailu, resp. faxu; v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. resp. iných kuriérskych 
spoločností); b) fyzickou cestou (osobne); c) telefonicky (napr. pevná linka). Písomne sa na účely tejto súťaže rozumie 
akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej. 
Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené elektronickými prostriedkami. Písomne sa komunikácia bude 
uskutočňovať v elektronickej a v listinnej podobe alebo len listinnej podobe v prípade, ak nemá uchádzač alebo 
záujemca prístup k elektronickým prostriedkom podľa nasledovných postupových krokoch v rámci procesu verejného 
obstarávania, ktorých súčasťou sú úkony spojené s komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. 
uchádzačmi: a) vysvetlenie týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk, súťažných podkladov, (v elektronickej podobe 
prostredníctvom e-mailu a súčasne v listinnej podobe); b) predloženie ponúk na celý predmet zákazky 
vrátane určených dokladov, pričom verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponúk v listinnej podobe a odporúča 
uchádzačovi predložiť ponuku aj v elektronickej podobe; c) vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, 
ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, pokiaľ verejný obstarávateľ 
o vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov uchádzača požiada ( v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu 
a súčasne v listinnej podobe); d) vysvetlenie ponuky alebo vysvetlenie návrhu ceny v rámci vyhodnocovania ponúk, 
pokiaľ komisia na vyhodnotenie ponúk o takéto vysvetlenie požiada ( v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu 
a súčasne v listinnej podobe); e) vyhotovenie a odoslanie oznámenia o vylúčení z verejnej súťaže, pokiaľ bude 
uchádzač z verejnej súťaže vylúčený ( v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu a súčasne v listinnej podobe); f) 
poskytnutie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom , ktorých ponuky sa vyhodnocovali 
( v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu a súčasne v listinnej podobe); g) komunikácia spojená s revíznymi 
postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ si uchádzač revízny postup uplatní ( v elektronickej podobe 
prostredníctvom e-mailu a súčasne v listinnej podobe); h) komunikácia s úspešným uchádzačom v rámci prípravy 
uzatvorenia zmluvy ( v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu a súčasne v listinnej podobe). Komunikácia 
telefonická a osobná je možná najmä v prípadoch overenia doručenia písomnosti v listinnej podobe a prípadne 
dohodnutia písomného prevzatia písomnosti v listinnej podobe alebo osobného doručenia písomnosti v listinnej podobe 
s kontaktnou osobou predmetnej zákazky (Ing.Beáta Havelková, tel. číslo: +421918664011). Pracovný čas verejného 
obstarávateľa od 8.00 hod do 15.30 hod. Podateľňa je otvorená v pracovných dňoch v čase od 8 00 hod. do 14 00 hod. 
Žiadosti o vysvetlenie k podmienkam účasti uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, k súťažným a iným 
dokumentom je nutné zaslať tak, aby verejný obstarávateľ mohol uchádzačovi alebo záujemcovi preukázateľne 
oznámiť najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk svoje stanovisko. 
Pri poskytovaní informácie v elektronickej podobe doručí verejný obstarávateľ resp. uchádzač alebo záujemca tieto 
informácie aj v listinnej podobe najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni odoslania informácie elektronickými 
prostriedkami. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo 



zachytiť jej obsah a informácie vyhotovenej v elektronickej a listinnej podobe, doručenej osobne alebo poštovou 
zásielkou, rozhodujúca je listinná podoba. Za včas doručenú informáciu resp. požiadavku sa bude považovať 
informácia alebo požiadavka v listinnej podobe doručená osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. resp. 
iných kuriérskych spoločností. Záujemca, resp. uchádzač môže uplatniť revízne postupy v súlade s § 136 ZoVO. 7. 
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak: a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil 
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 
136 ods. 3 a námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, b) nedostal ani jednu ponuku, c) ani 
jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu 
v lehote podľa § 136 ods. 3 a nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, d) jej 
zrušenie nariadil úrad. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy , ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

VI.3.
Dátum odoslania tejto výzvy
10. 8. 2012
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