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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

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

Obec Oborín
IČO:  00331805
Oborín 125, 076 72 Oborín
Slovensko
Kontaktná osoba: Arpád Csuri
Telefón: +421 566281860
Email: oborin@oborin.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.oborin.eu.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/private/organization/6351/order/417721

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/6351
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=417721&Zona=O

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva a prenesený výkon štátnej správy

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45211360-0

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Vybudovanie prístaviska pre vyhliadkové lode na rieke Laborec, cca v rkm 4,7, revitalizácia a zavodnenie mŕtve rameno
Laborca, ktoré sa nachádza za pozemkom, na ktorom je umiestnený vidiecky dom, ktorý po prestavbe a prístavbe bude
slúžiť ako múzeum rybárstva. Súčasne sa vybuduje náučný chodník s rozhľadňou a cyklistický chodník. 
Stavba sa člení na nasledovné stavebných objektov: 
SO 01 Revitalizácia mŕtveho ramena Laborca 
SO 02 Prístavisko pre výletné lode na toku Laborec 
SO 03.1 Vidiecky dom - Múzeum  
SO 03.2 Prístavba skladu k vidieckemu domu 
SO 03.3 Letná kuchyňa s terasou 
SO 04.1 Náučný chodník  
SO 04.2 Drevená lávka 
SO 04.3 Odstavná plocha do 3,5 t 
SO 04.4 Rozhľadňa 
SO 05 Cyklistický chodník

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
301 635,57 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

45111200-0
 
45112710-5
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45112712-9
 
45212310-2
 
45233160-8
 
45233161-5
 
45233162-2
 
45233250-6
 
45240000-1
 
45246510-1
 
45248400-1

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Intravilán a extravilán obce Oborín

II.2.4)    Opis obstarávania
Stavba sa skladá z nasledovných stavebných objektov: 
SO 01 Revitalizácia mŕtveho ramena Laborca  
oprava stavidla pri zavodnenej časti ramena  
dobudovanie dvoch stavidiel na suchej časti ramena a zavodnenie časti suchého ramena rieky. 
SO 02 Prístavisko pre výletné lode na toku Laborec 
vybudovanie prístaviska - plávajúceho oceľového pontónu rozmerov 6,0 m x 4,0 m, ktorý bude kotvený do betónových
pätiek o rozmeroch 1,5 x 1,5 x 1,5 m vedľa panelovej prístupovej cesty, 
vybudovanie prístupovej lávky na pontón o dĺžke 6,0 m, šírke 1,0 m, 
vyčistenie existujúcej panelovej prístupovej cesty od nánosov, 
vykosenie a upravenie plochy v mieste osadenia prístaviska. 
SO 03.1 Vidiecky dom - Múzeum 
Prestavovaný vidiecky dom má úzky pôdorys s priebežnou dispozíciou, ťahajúcou sa do pozemku, ku ktorému sa
pristavuje objekt slúžiaci ako sklad rybárskeho náčinia, sklad motorového člna a sklad konského koča. Objekt po
prestavbe bude slúžiť ako múzeum rybárstva. 
Kapacitné údaje: 
Zastavaná plocha: 167,98 m2 
Úžitková plocha:144,082 m2 
Obostavaný priestor: 704,067 m3 
SO 03.2 Prístavba skladu k vidieckemu domu  
Súčasťou objektu bude prístavba, slúžiaca ako sklad rybárskeho náčinia, sklad motorového člna a sklad konského koča. 
Navrhovaná prístavba je prízemná, nepodpivničená budova s valbovou strechou. Súčasťou prístavby bude odstavná
plocha zo zatrávňovacích EKO dlažieb pre osobné autá, ktorá sa vybuduje juhovýchodne za prístavbou. Prístup k
odstavnej ploche bude zabezpečený cez krytý vjazd v objekte prístavby. Z hľadiska technológie výstavby ide o
murovanú stavbu, pôdorys je riešený v tvare pravidelného obdĺžnika o celkových vonkajších rozmeroch 
20,90 m x 8,00 m. Stavba bude napojená na elektrickú energiu rozšírením vnútorného rozvodu vidieckeho domu.
Výstavba si nevyžaduje preložky inžinierskych sietí. Dažďová voda zo strechy bude odvádzaná na vlastný terén. 
Základné údaje stavby: 
Počet nadzemných podlaží : 1 
Zastavaná plocha : 223,70 m 
Úžitková plocha : 209,72 m 
Obostavaný priestor : 1409,31 m 
SO 03.3 Letná kuchyňa s terasou  
Jedná sa o odstránenie existujúceho objektu a vybudovanie nového objektu letnej kuchyne, ktorá bude slúžiť ako
relaxačno varné centrum so záhradným ohniskom na opekanie a grilovanie.  
Je prízemná, nepodpivničená budova s valbovou strechou. Stavba obsahuje jeden otvorený nedelený priestor. 
Základné údaje stavby: 
Počet nadzemných podlaží : 1 
Zastavaná plocha : 223,70 m 
Úžitková plocha : 209,72 m 
Obostavaný priestor : 1409,310 m 
SO 04.1 Náučný chodník  
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vybudovanie náučného chodníka s povrchom štrkovým hr. 200 mm, dĺžka trasy: 2 000 m, šírka: 2,00 m 
osadenie popri ceste 12 ks drevených lavíc, 4 ks drevených lavíc vyrobených z kmeňov stromov, stojana na bicykle z
guľatiny pre 10 bicyklov, 3 ks informačných tabúľ a 4 ks odpadkových košov.  
SO 04.2 Drevená lávka 
výstavba drevenej lávky nad vodnou hladinou vo výške cca 300 mm, dĺžka cca 300 m, stĺpy budú vtlačené do
bahnistého dna, zábradlie z konopného lana výšky 1000 mm 
povrchová úprava lávky náterom 
SO 04.3 Odstavná plocha do 3,5 t  
vybudovanie odstavnej plochy pre 5 osobných automobilov s povrchom zo zatrávňovacích dlažieb. Rozmery 1 odstavnej
plochy budú 2,50 m x 5,0 m, celkové rozmery budú 12,60 m x 5,10 m. 
SO 04.4 Rozhľadňa  
Samostatná rozhľadňa má tvar veže, vybudovanej z dreva, železa a kombinácie materiálov.  
vybudovanie rozhľadne s drevenou konštrukciou o pôdorysných rozmeroch 3 300 mm x 3 700 mm, výška veže 9,34 m.
Osadenie dvojpodlažnej veže s vnútorným schodiskom a stanovou strechou bude na monolitických betónových
základových pätkách  
SO 05 Cyklistický chodník 
Navrhované sú aj dve cyklistické trasy o dĺžke 11,6 km resp. 8,8 km.  
vyčistenie trasy cyklistického chodníka od krovín a porastov v šírke 2,00 m 
osadenie informačných tabúľ v počte 6 ks  
Realizácia stavby sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie a zadania s výkazom výmer, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
301 635,57 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy:  V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly a umožnenia opakovania zadávania zákazky
podľa všeobecných obchodných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

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

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Identifikácia projektu:  Kód projektu: SKHU/1601/1.1/038

II.2.14)Doplňujúce informácie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020 
Prioritná os: 1 Príroda a kultúra 
Názov projektu: Bodrog Active Tourism

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:  V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO: 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  
- podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti: 
- podľa § 32 ods. 1 písm. e) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky,  
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.  
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
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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.  
 
Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti z hľadiska osobného postavenia v zmysle § 152 ods. 1
ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 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 § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením,
v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom
vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi
predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný
obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6.
ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa
druhej vety.  
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne.

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

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť uchádzač preukazuje :  
1) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO 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 ZVO, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,  
Zdôvodnenie určenia tejto podmienky účasti: plnenie tejto podmienky uisťuje verejného obstarávateľa, že uchádzač má
skúsenosti s realizáciou podobných stavieb a bude realizovať predmet zákazky v požadovanej kvalite. 
2) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač túto podmienku má preukázať tak, že preukáže
pracovnoprávny vzťah s fyzickou osobou, ktorá spĺňa odborné predpoklady, alebo ju preukáže prostredníctvom využitia
kapacít inej osoby podľa ust. § 34 ods. 3 ZVO. Zdôvodnenie určenia tejto podmienky účasti: Verejný obstarávateľ má za
to, že predmetná podmienka účasti slúži k dokladovaniu odbornej kvalifikácie uchádzača v realizácii prác tvoriacich
predmet zákazky. 
Uchádzač 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 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 zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú
osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a)
až h) a ods. 7 ZVO. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina
dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  k bodu 1) - Každá predložená referencia musí spĺňať podmienky uvedené v
§12 ods.2 ZVO a každý iný uchádzačom predložený potvrdený dôkaz o plnení musí obsahovať minimálne: -
názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa, -názov/obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, -predmet zmluvy a jeho
stručný opis, -celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH, -fakturovaná čiastka/cena v EUR bez DPH, -uviesť dôvod v prípade
rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou/cenou, - miesto plnenia zmluvy, -čas plnenia zmluvy zmluvný
termín (od - do, mesiac, rok), -skutočný termín, -uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvným termínom a
skutočným termínom, -vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom poskytnutí služieb, resp. zhodnotenie poskytnutých
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služieb podľa zmluvných/obchodných podmienok, identifikáciu (meno a priezvisko, kontakt - telefón a e-mail) osoby
odberateľa/objednávateľa.  
Zoznamom uskutočnených prác musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet
zákazky v celkovom finančnom objeme 300 000 EUR bez DPH. Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa
považujú posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Za
uskutočnené práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ
považovať: realizáciu resp. rekonštrukcia stavieb - múzeí, galérií a výstavných siení vrátane napojenia na inžinierske
siete a spevnených plôch, a inžinierskych stavieb - prístavísk pre lode, drevených lávok,vodné cesty a iné vodné diela. 
k bodu 2) - uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kvalifikovanú osobu na výkon činnosti
stavbyvedúceho v súlade s odborným zameraním pozemné stavby a inžinierske stavby - osobu zodpovednú za riadenie
prác predmetu zákazky podľa zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad.
Uchádzač preukazuje požadovanú odbornú spôsobilosť fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym
podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.  
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz
predložený uchádzačom. 
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že
spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie
doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o
dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na
prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom
obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely
zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO. Verejný obstarávateľ
postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. Hospodársky
subjekt môže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV bez toho, aby musel
vyplniť iné oddiely časti IV.

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

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  21.02.2019 13:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch:  12

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  21.02.2019 14:00
Miesto:  Ingreal DOMUS s.r.o., P.O.Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany, kancelária na 2. poschodí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie. Uchádzač sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať,
poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení
podnikať.

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

Použijú sa elektronické platby
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://www.uvo.gov.sk. Postup záujemcu/uchádzača je
upravený v príručkách, ktoré sú zverejnené na stránke portálu EVO http://www.uvo.gov.sk/ v položke menu Príručky v
časti Portál systému EVO. Pre predloženie ponuky je potrebné, aby sa uchádzač v tejto zákazke zaregistroval do
zákazky, ktorá je zverejnená na portáli EVO (https://www.uvo.gov.sk) s názvom "Realizácia vodnej zážitkovej cesty po
rieke Bodrog a jej prítokoch". Lehota na registráciu je uvedená v bode IV.2.2) výzvy na predkladanie ponúk.  
2.Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom systému EVO.
Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.  
3. Zákazka je prístupná pre záujemcov do lehoty na predkladanie ponúk. Pre záujemcov sa odporúča, aby sa zoznámili
so súťažnými podkladmi v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie
ponúk, a aby si tým, v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho
použitie.  
4. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.  
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5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
6. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom povinnosť Dodávateľa
strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou stavby kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.01.2019
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