
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Žiar nad Hronom
IČO:  00321125
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Michaela Krnčoková
Telefón: +421 456787136
Fax: +421 45456787155
Email: michaela.krncokova@ziar.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ziar.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 uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
6
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Mesto Žiar nad Hronom
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je poskytnutie poistných služieb - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie motorových a
prípojných vozidiel - KASKO, poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel, poistenie
zodpovednosti za environmentálnu škodu, pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 66510000-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 66515200-5,  66516000-0,  66516100-1,  66516400-4,  66514110-0 

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

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO 
Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel 
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  173 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  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:  Záujemca musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, a to:  
výpisom z registra trestov nie starším ako tri (3) mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že
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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 (§ 26 ods. 1
písm. a) zákona) a že, nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním ( § 26 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní);  
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri (3) mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom
obstarávaní); 
potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri (3) mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. c)
zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia ( § 26 ods. 1 písm. e) zákona o
verejnom obstarávaní); 
potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri (3) mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia ( § 26 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní); 
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 26 ods. 2 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť ( § 26 ods.
1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní); 
čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že 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, keď 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, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,  
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. ( § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní); 
čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá nesplnenú povinnosť
vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej
podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia ( § 26 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní); 
čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá nesplnenú povinnosť
vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má
zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia ( § 26 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní).  
 
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom verejného obstarávania môže doklady požadované
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej
kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
a v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.7.2013. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky poľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Povinnosť takto
požadovať preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov vyplýva v zmysle § 100 ods. 1
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť ten, kto spĺňa
podmienky stanovené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich preukázanie sa vyžaduje dokladmi podľa § 26
ods. 2 zákon o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako
úradne osvedčenú kópiu dokumentov, nie staršiu ako (3) mesiace ku dňu predloženia ponuky: 
 
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrenia banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet o
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schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky za obdobie posledných troch (3) rokov vyjadrenie musí obsahovať
stanovisko o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, z ktorého musí byť zrejmé, že nebol po určený čas v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že nemá blokáciu účtu v súvislosti s
exekučným konaním. V prípade, že uchádzač má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ
požaduje predloženie bankovej informácie od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie o tom, že v
iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.  
 
Všeobecné informácie týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: 
V prípade ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné
doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov členského štátu. 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 záujemca alebo 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 musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní 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. 
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a
ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.  
 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:  
Stanovenie rozsahu podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich
preukázanie zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane
zistiť finančnú stabilitu uchádzačov, stav ich ekonomickej a finančnej situácie, ich platobnú schopnosť a plnenie
záväzkov voči banke. Splnenie podmienok účasti súvisiacich s hodnotením ekonomického a finančného postavenia
uchádzačov v takomto primeranom rozsahu vytvára predpoklad, že plnenie zákazky bude realizované len spôsobilým
zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí bezproblémové plnenie zmluvného záväzku, minimalizovaním rizika neplnenia
zmluvných záväzkov z titulu ekonomickej nestability.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Je uvedená v podmienkach na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Verejný obstarávateľ
požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením
nasledovných dokladov:  
-v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom úspešne realizovaných zmlúv za
predchádzajúce tri roky (2011,2012,2013) s doplnením potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt
poskytnutia a odberateľov. Dôkaz o plnení jednotlivých zákaziek uvedených v zozname potvrdí odberateľ; ak
odberateľom  
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,  
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané, 
 
časť 1-zoznam poskytnutých služieb v oblasti poistenia majetku a poistenia všeobecnej zodpovednosti  
časť 2 - zoznam poskytnutých služieb v oblasti povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel 
časť 3 - zoznam poskytnutých služieb v oblasti havarijného poistenia motorových vozidiel  
časť 4 -zoznam poskytnutých služieb v oblasti poistenia lomu stroja a špeciálnych motorových vozidiel 
časť 5 - zoznam poskytnutých služieb v oblasti zodpovednosti za environmentálnu škodu 
 
Odôvodnenie podmienky primeranosti účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní:  
Účelom požiadavky na predloženie predmetných dokladov ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a
odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je
uchádzač schopný riadne a k spokojnosti zákazníka poskytovať službu, ktorú verejný obstarávateľ obstaráva.  
 
Minimálna požadovaná úroveň: 
Predložený zoznam musí obsahovať minimálne: 
a)identifikačné údaje odberateľa (obchodné meno a sídlo) 
b)celkový predpis ročného poistného v Eur bez DPH 
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c)lehota (obdobie) poskytovania služby  
 
Uchádzač musí preukázať, že za rozhodné obdobie má na základe uzavretých zmlúv minimálne 3 skúsenosti s
poskytnutím požadovanej služby. 
Zoznam poskytnutých služieb musí byť podpísaný štatutárnych zástupcom uchádzača.  
 
Dôkaz o plnení jednotlivých dodávok (referencia) musí obsahovať: 
a)identifikačné údaje uchádzača ako poskytovateľa služby (obchodné meno a sídlo) 
b)identifikačné údaje odberateľa (obchodné meno a sídlo) tak aby bolo zrejmé či sa jedná o verejného obstarávateľa
lebo inú osobu 
c)stručná identifikácia plnenia podľa zmluvného vzťahu, na základe ktorej bude možné jednoznačne určiť predmet
poskytnutia služby 
d)miesto a lehota dodania podľa zmluvného vzťahu 
e)celkový predpis ročného poistného  
f)hodnotenie kvality poskytnutia služby, ktoré musí obsahovať min. údaje , že služba bola poskytnutá v súlade so
zmluvnými podmienkami, že zo strany verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo odberateľa, ktorý je inou osobou
ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, neprišlo k predčasnému ukončeniu
zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností uchádzača alebo iného porušenia povinností uchádzača.  
g)kontaktnú osobu odberateľa (titul, meno, priezvisko, telefónne číslo) 
h)dátum, podpis a pečiatku oprávnenej osoby odberateľa 
 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť minimálne 2 referencie za predchádzajúce tri roky s obdobným predmetom
poskytnutia služby s predpisom ročného poistného pre jedného odberateľa alebo verejného obstarávateľa minimálne
nasledovne :  
časť 1 -poskytnuté služby v oblasti poistenia majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti - predpis ročného poistného
min. 9.000,00 Eur 
časť 2 -poskytnuté služby v oblasti poistenia povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel - predpis ročného
poistného min. 3.000,00 Eur 
časť 3 - poskytnuté služby v oblasti havarijného poistenia motorových vozidiel - predpis ročného poistného min.
3.000,00 Eur  
časť 4 -zoznam poskytnutých služieb v oblasti poistenia lomu stroja a špeciálnych motorových vozidiel - predpis ročného
poistného min. 36.000 Eur 
časť 5- zoznam poskytnutých služieb v oblasti zodpovednosti za environmentálnu škodu - predpis ročného poistného
min. 3.000,00 Eur  
 
V prípade ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní a uchádzač potvrdenie o poskytnutí služby nemá k dispozícii splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti
preukáže vyhlásením uchádzača o poskytnutí služby, doplneným dokladom preukazujúcim poskytnutie služby alebo
zmluvného vzťahu, na základe ktorého bola služby poskytnutá, musia byť z obsahu takéhoto vyhlásenia zrejmé údaje a
skutočnosti v rozsahu podľa bodu 4.1.1 týchto súťažných podkladov.  
 
-v zmysle § 28 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti v zmysle
zákona č. 95/2002 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzačom môže byť len poisťovňa
podnikajúca na území Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, nie poisťovací maklér alebo
poisťovací agent.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Je uvedená v podmienkach na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
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
Voľba:  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

spis č. 5374/2014
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  27.10.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
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Dátum a čas:  27.10.2014 09:00
IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 

Dátum a čas:  27.10.2014 10:00
Miesto :  Mestský úrad, Ul. Š.Moysesa, 965 19 Žiar nad Hronom - zasadacia miestnosť, I. poschodie, č. dverí 13. 
Lehota uvedená v bode IV.2.4 tohto oznámenia sa vzťahuje na otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné".
Otváranie ponúk označených ako "Ostatné" je neverejné. 
Otváranie ponúk, označených ako "Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na
mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. 
Otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá" bude vykonané v súlade s § 43 ods. 3 zákon ač. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní časti ponúk
označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých
ponuka nebola vylúčená.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1. Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať písomne na adrese: Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom, alebo elektronicky prostredníctvo e-mailovej žiadosti zaslanej na adresu: michaela.krncokova@ziar.sk  
2. Verejný obstarávateľ navrhuje dorozumievanie elektronickou formou, t.j. emailom, pri poskytovaní a vysvetľovaní
súťažných podkladov a pri vysvetľovaní ponuky, a to prostredníctvom e- mailovej adresy michaela.krncokova@ziar.sk,
pričom záujemca potvrdí prijatie písomnosti stanoveným spôsobom. 
3. Elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk, pri uplatnení revíznych
postupov, pri oznámení o vylúčení, pri oznámení o neprijatí ponuky a oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk, kedy sa
vyžaduje listinná forma a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v stanovených lehotách a na
stanovené miesto.  
4. Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstrávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom - § 32 ods. 11
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.  
5. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať dve časti: osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu a návrhu na
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk označenú slovom "Kritériá", a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuku
označenú slovom "Ostatné", kde budú všetky ostatné súčasti ponuky, spracované v rozsahu podľa súťažných
podkladov. 
6.Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. To sa
netýka dokladov uchádzača predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel
v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
03.10.2014

5/5


