
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

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

Mesto Nováky
IČO:  00318361
Nám.SNP 349/10, 972 71 Nováky
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Milan Oršula
Telefón: +421 465121511
Email: munovaky@novaky.sk
Fax: +421 465461219
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL)::  http://www.novaky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL)::  http://www.novaky.sk

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):  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5185
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
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Rekonstrukcia ulice Kukučínovej
Referenčné číslo: VO/01/2017/ZB

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45233140-2

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác v rámci rekonštrukcie ulice Kukučínovej v rozsahu projektovej
dokumentácie. Jedná sa o uskutočnenie stavebného diela v meste Nováky v rozsahu: Rekonštrukcia ulice Kukučínovej
prvá časť po úsek 192,778m v rozsahu projektovej dokumentácie.  
Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného
tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci zhotovenia diela, zabezpečí dopravu do miesta plnenia a zabezpečí
realizáciu ostatných úkonov vyplývajúcich z uskutočnení stavebných prác určených verejným obstarávateľom. 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatná kapitola týchto súťažných podkladov označená ako Kapitola
B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
106 764,29 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

 
45233121-3
 
45233125-1
 
34993000-4
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31500000-1
 
45310000-3
 
45311000-0
 
45316100-6
 
45316110-9
 
44114200-4
 
45233161-5

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto uskutočnenia stavebných prác: Mesto Nováky, Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, okres:
Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská republika.

II.2.4)    Opis obstarávania
Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie: Objekt SO 01 Miestne komunikácie - minimálny
rozsah - 1 ETAPA a Objekt SO 02 Verejné osvetlenie Príprava trasy káblového vedenia - minimálny rozsah prác, výkazu
výmer a súťažných podkladov.

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

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
106 764,29 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch:  102
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:  Verejný obstarávateľ stanovuje pre uchádzača, ktorý predloží ponuku na predmet
zákazky Rekonštrukcia ulice Kukučínovej prvá etapa po úsek 192,778m v časti osobné postavenie podmienky účasti v
nasledujúcom rozsahu: 
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písmeno a), b), c), d), e), f) zákona o verejnom obstarávaní.
a preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2 alebo ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov
alebo ich úradne overených kópií, ktoré musia byť súčasťou ponuky. Podrobné vymedzenie podmienok osobného
postavenia sú uvedené v Kapitole E PODMINKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov. 
2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a
štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1 alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu 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 alebo záujemcu. 
4. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, podľa § 152
zákona o verejnom obstarávaní, môže doklady požadované podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť
predložením výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov. 
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5. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu. 
6. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť.  
Verejný obstarávateľ uplatňuje § 32 zákona o verejnom obstarávaní v plnom rozsahu. 
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia nasledovne: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Verejný obstarávateľ stanovuje
pre uchádzača, ktorý predloží ponuku na predmet zákazky Rekonštrukcia ulice Kukučínovej prvá etapa po úsek
192,778m v časti finančné a ekonomické postavenie podmienky účasti v nasledujúcom rozsahu: 
1. § 33 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:  
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým uchádzač preukáže, že nie je v nepovolenom debete a že si
plní voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z
úverových vzťahov. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. 
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia nasledovne: Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej
republiky alebo zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba
zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa tovaru, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Verejný
obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky ani zálohy. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť schopný
zabezpečiť plnenie predmetu zákazky preukázateľnými finančnými zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti faktúr. 
2. Uchádzač alebo záujemca 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
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 
3.Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie
preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Technická spôsobilosť alebo
odborná spôsobilosť sa preukazuje doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: 
1. § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: 
Uchádzač predloží 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 v
minimálnej súhrnnej výške 100 000,00 EUR bez DPH za posudzované obdobie. Referencie budú vyjadrené v EUR (ak je
hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB platným ku dňu ukončenia a odovzdania
predmetného stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, t. j. s uvedením tohto dátumu.).  
2. § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: 
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác.  
Uchádzač predloží doklady pre výkon činnosti stavbyvedúceho: doklad o vzdelaní a prehľad odbornej praxe, ďalej
predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho podľa
zákona č. 138/1992 Zb., resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Uchádzač musí predložiť
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 v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. pre
odborné zameranie / kategóriu inžinierske stavby a inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby (zameranie
elektro).  
Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží aj potvrdenie SKSI o rozsahu osvedčenia (postačí kópia
potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z www stránky SKSI), t. j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
resp. doklad o vykonaní odbornej skúšky, alebo ekvivalentný doklad vydaný v inom štáte. 
Ďalej uchádzač predloží údaje o revíznom technikovi vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24
vyhlášky č.508/2009 Z. z., vrátane úradne overenej kópie platného dokladu oprávňujúceho k výkonu požadovanej
činnosti. Súčasťou dokladov bude aj prehlásenie, že odborne spôsobilá osoba je jeho zamestnancom, ak odborne
spôsobilá osoba nie je zamestnancom, jej čestné vyhlásenie, že bude k dispozícii na plnenie tejto zákazky; 
Uchádzač uvedie v čestnom vyhlásení osoby s príslušnou kvalifikáciou zodpovedné za plnenie zmluvy.  

3/5



Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte. 
3. § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: 
Uchádzač musí preukázať údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác, že vlastní nasledovné strojné vybavenie a bude ho mať v čase
realizácie prác k dispozícii: finišér na asfalt, cestný valec. Uchádzač splnenie podmienky preukáže fotokópiou platného
technického preukazu + kópia platného protokolu o vykonaní technickej kontroly alebo kópiu protokolu o uvedení
priemyselného vozidla do prevádzky + kópia platného protokolu o vykonaní technickej kontroly. 
4. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. 
5. Splnenie predmetných podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu
podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podrobné vymedzenie Technickéj spôsobilosri alebo odbornéj spôsobilosti sú v Kapitole E SP.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Primeranosť podmienky verejný obstarávateľ transformoval do určenej
podmienky účasti zabezpečujúcej kvalitné dodanie predmetu zákazky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej
republiky vo vzťahu k určeným požiadavkám na predmet zákazky. Uchádzač predkladá doklady na splnenie
kvalitatívnych požiadaviek a odborného dohľadu pri uskutočňovaní stavebných prác ako jednej z podmienok účasti
týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä
preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Jej potreba sleduje cieľ
vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky. Odôvodnenie primeranosti
podmienky účasti uvedenie údajov o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie prác vychádza i zo zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),
ustanovení § 44 ods. 1 vyplýva nasledovné: stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická
osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, pričom vedenie uskutočňovania stavby
vykonáva stavbyvedúci ako fyzická osoba, ktorá získala oprávnenie na výkon týchto činností; právnické osoby môžu
vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe len ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami podľa osobitných predpisov. 
Primeranosť podmienky overenie technických parametrov strojového vybavenia v rámci rekonštrukčných prác v rozsahu
projektovej dokumentácie a opisu predmetu zákazky verejný obstarávateľ zabezpečuje dodržanie technických
parametrov a požadovaných kvalitatívnych štandardov v rámci uskutočnenie stavebných prác. 
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia nasledovne: Získať prehľad o solídnosti uchádzača na trhu s možnosťou preverenia kvality uchádzača pri
realizácií stavieb zameraných na cesty, chodníky, osvetlenia a odvodňovania alebo stavieb s obdobným zameraním v
zmysle opisu predmetu zákazky.

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.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Áno

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:  03.03.2017 13:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 15.01.2018

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  06.03.2017 15:00
Miesto:  Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, Slovenská republika, kontaktná osoba: Mgr. Milan ORŠULA,
prednosta úradu.

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:  Áno

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky
vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky zadávania zákazky a zrieka
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sa svojich vlastných podmienok.  
2. Prevzatím týchto súťažných podkladov záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že verejný obstarávateľ má k týmto
súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní
tejto zákazky.  
3. Platia všetky definície a pojmy definované v zákone v platnom znení, pokiaľ sú v ďalšom texte použité ich skrátené
alebo zjednodušené verzie, nič to nemení na fakte, že platia výlučne zákonné definície a pojmy. 
4. Pokiaľ je v týchto súťažných podkladoch uvedené len Zákon o verejnom obstarávaní", ide o zákon NR SR č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v znení platnom pre toto verejné obstarávanie s
nasledujúcou výnimkou: Pre toto zadávanie zákazky sa v zmysle § 187 ods. 8 zákona bude postupovať podľa § 20 ods.1
zákona v znení účinnom do 31.03.2017.  
5.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu v prípade, že dôjde k zmene alebo úprave rozpočtových
pravidiel u verejného obstarávateľa, ktorá by spôsobila, že verejný obstarávateľ by na predmet zákazky nemal finančné
krytie. 
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov bez
predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo / možnosť postupovať v podľa § 116 Zákona o verejnom obstarávaní v
prípade, ak v tomto postupe verejného obstarávania nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z
predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nesplní požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet
zákazky, alebo zákazky sa podstatne nezmenia.  
8. Verejný obstarávateľ vyžaduje v súťažných podkladoch, aby: 
a)uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov
a predmety subdodávok. 
b)navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar sa
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 
Pre využitie subdodávateľov platia ustanovenia § 41 Zákona o verejnom obstarávaní. 
9. Prijatím zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(novela zákona o verejnom obstarávaní) sa bude postupovať v zmysle obsahu novely.  
10. Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 3 200,00 €. Podmienky zloženia a uvolnenia zábezpeky sú
uvedené v súťažných podkladoch. 
11. Ak sú informácie uvádzané v výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, v dôsledku zlyhania
ľudského faktora alebo v dôsledku chýb v písaní a počítaní, nie v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní,
rozhodujúce je znenie príslušných ustanovení podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
12. Z dôvodu obmedzenej funkcionality počtu znakov verejný obstarávateľ stanovuje pre uchádzača, ktorý predloží
ponuku na predmet zákazky Rekonštrukcia ulice Kukučínovej v časti osobné postavenie v časti osobné postavenie
podmienky účasti v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch v súlade s § 32 zákona o verejnom obstarávaní,v časti
finančné a ekonomické postavenie podmienky účasti v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch v súlade s § 33
zákona o verejnom obstarávaní,v časti technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podmienky účasti v rozsahu
stanovenom v súťažných podkladoch v súlade s § 34 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.01.2017
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