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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Spišská Nová Ves
IČO:  00329614
Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad Spišská Nová Ves, Oddelenie výstavby a dopravy
Kontaktná osoba: Ing. Peter Susa – vedúci oddelenia výstavby a dopravy
Mobil: +421 918341533
Telefón: +421 534152333
Fax: +421 534426980
Email: peter.susa@mestosnv.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.spisskanovaves.eu
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
Mesto Spišská Nová Ves
IČO:  00329614
Štefánikovo námestie 1 , 052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad Spišská Nová Ves, Oddelenie výstavby a dopravy
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Sanetrik – referent oddelenia výstavby a dopravy
Mobil: +421 917636224
Telefón: +421 534152334
Fax: +421 534426980
Email: stefan.sanetrik@mestosnv.sk
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 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Rázusova, J. Matušku, Štúrovo nábrežie.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Mesto Spišská Nová Ves - ulice Rázusova, J. Matušku,
Štúrovo nábrežie.
NUTS kód: 
SK042

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi na uliciach Rázusova, J.
Matušku, Štúrovo nábrežie (úsek medzi Tr. 1. mája a mostom J. Matušku).

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233223-8 

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

Práce zahŕňajú frézovanie živičného krytu, výškové úpravy vstupov alebo vpustí zvýšením mreže, poklopu alebo hrnca,
rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu, postrek spojovací asfaltový z cestnej emulzie, betón asfaltový
presuny hmôt, nakladanie, odvoz a uloženie sutiny.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  199 990,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
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Zadajte hodnotu:  6

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:  III.1.1.1 Verejného
obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle §
26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.: 
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 uskutočňovať stavebné práce, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ preukázať, 
h) 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, kedy 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, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
III.1.1.2 DOKLADY:  
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona č.
25/2006 Z. z. v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčených kópiách: 
III.1.1.2.1 výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, 
III.1.1.2.2 potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, 
III.1.1.2.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace, 
III.1.1.2.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace, 
III.1.1.2.5 dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, 
III.1.1.2.6 čestným vyhlásením (podľa bodu III.2.1.1 písm. h), 
resp. ekvivalentom vydaným v krajinách Európskej únie. 
III.1.1.3 Uchádzač alebo člen skupiny zapísaný do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie môže
doklady podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. nahradiť predložením originálu alebo úradne osvedčenej kópie
platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z., resp. ekvivalentom
vydaným v krajinách Európskej únie. 
III.1.1.4 V zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z., ak uchádzač alebo člen skupiny nemá sídlo v Slovenskej
republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa bodu III.2.1.2 až III.2.1.3 alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
III.1.1.5 V zmysle § 26 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z., ak má uchádzač alebo člen skupiny 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 člena skupiny. 
III.1.1.6 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo
verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, 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 uplynutia predchádzajúcich 3 rokov, počas ktorých nebolo uchádzačovi
preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré by dokázal verejný obstarávateľ preukázať, začína plynúť
odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.  
III.1.1.7 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: 
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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. 
III.1.1.8 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia spĺňa aj ten, komu nebolo v predchádzajúcich 3 rokoch
preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré by dokázal verejný obstarávateľ preukázať, a nebola mu za
to uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  III.1.2.1 Uchádzač v ponuke
predloží doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy že v predchádzajúcom období
bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo
podobného charakteru, ako je predmet zmluvy/zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska
svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu. 
III.1.2.2 Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže: 
III.1.2.2.1 DOKLAD: Potvrdenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo
zahraničnej banky/bánk (ďalej len banka") o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky predložením bankovej
informácie/bankových informácií. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. 
Podmienka: Uchádzač musí preukázať, že nebol v nepovolenom debete, nebol v omeškaní s plnením svojich úverových
záväzkov. 
Odôvodnenie: Predložením potvrdenia uchádzač preukáže, že v predchádzajúcom období mal po odpočítaní svojich
záväzkov dostupné likvidné aktíva alebo aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti s plnením svojich zmluvných
záväzkov, prípadne mal prístup k finančným úverovým prostriedkom postačujúcim pre úspešné splnenie takýchto zmlúv,
resp. v súčasnom období má zabezpečený prístup k finančným úverovým prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške
postačujúcej/potrebnej na riadne plnenie takejto zmluvy. 
III.1.2.2.2 DOKLAD: Čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou uchádzača, že nemá v iných bankách účty, okrem
tých, ktoré uviedol. 
Podmienka: Uchádzač prehlási, že má účty iba v tých bankách, z ktorých predkladá vyjadrenia podľa bodu III.1.2.2.1.  
III.1.2.2.3 DOKLAD: Overené kópie Výkazu ziskov a strát, resp. Výkazu príjmov a výdavkov za posledné 3 hospodárske
roky (2010, 2011, 2012), potvrdené príslušným správcom dane alebo audítorom. 
Podmienka: Uchádzač musí preukázať, že dosiahol obrat minimálne 1 200 000 EUR ročne. 
Odôvodnenie: Predložením výkazov uchádzač preukáže, že v posledných troch hospodárskych rokoch (2010, 2011,
2012) dosiahol obrat, ktorého výška umožní splniť predmet zákazky v lehote podľa bodu II.3. 
III.1.2.3 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 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 na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. (t . j. podľa bodu A.2-1.1 písm. f) Súťažných podkladov) vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. 
III.1.2.4 Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  III.1.3.1 Uchádzač v ponuke
predloží doklady, ktorými preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako
dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo
podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý
riadne plniť takúto zmluvu. 
III.1.3.2 Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:  
III.1.3.2.1 DOKLAD: V zmysle § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. predloží uchádzač zoznam stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) s uvedením cien v EUR, lehôt dodania a
odberateľov prác; ak odberateľom:  
a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich dodaní. 
Podmienky: Dokladovanie poskytnutých referencií za uvedené obdobie musí byť v počte minimálne 5. V zozname k
uvedeným referenciám sa požaduje uviesť: názov a sídlo odberateľa, predmet zmluvy s popisom rozsahu poskytnutých
prác, lehoty dodania (počet mesiacov) predmetu zmluvy, objem (ceny) zmluvného plnenia v EUR (bez DPH, s
DPH/celkom), kontakt na odberateľa, kde je možné tieto údaje overiť. Predložené zoznamy musia obsahovať všetky
požadované údaje. 
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Prepočet inej peňažnej meny na EUR je možné do dokladu dopísať ručne perom. Ceny sa prepočítajú v zmysle bodu
A.1-14.6 Súťažných podkladov. 
Odôvodnenie: Predložením požadovaných referencií uchádzač preukáže, že v posledných rokoch realizoval zmluvy
rovnakého alebo podobného typu a rozsahu. 
III.1.3.2.2 DOKLAD: V zmysle § 28 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. uchádzač predloží čestné vyhlásenie
podpísané oprávnenou osobou uchádzača, že má na uskutočnenie stavebných prác potrebné strojové a technické
vybavenie. Vyhlásenie musí obsahovať zoznam strojových a technických zariadení, ktoré má k dispozícii na uskutočnenie
stavebných prác, vrátane typu a roku ich výroby.  
Podmienky: Uchádzač poskytne údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má k dispozícii na uskutočnenie
stavebných prác. 
Odôvodnenie: Predložením zoznamu strojových a technických zariadení uchádzač preukáže, že pre realizáciu predmetu
zákazky má k dispozícii dostatočné strojové a technické vybavenie, ktorým bude schopný realizovať zákazku včas a v
požadovanej kvalite.  
III.1.3.2.3 DOKLAD: V zmysle § 28 ods. 1/ písm. g/ zákona č. 25/2006 Z.z. doklad o odbornej spôsobilosti
stavbyvedúceho vydaného na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad vydaný v krajinách EÚ preukazujúci
túto skutočnosť.  
Podmienky: Uchádzač predloží fotokópiu osvedčenia stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť
stavbyvedúceho alebo iný ekvivalentný doklad vydaný v krajinách EÚ preukazujúci túto skutočnosť s podpisom a
pečiatkou stavbyvedúceho. V prípade že bude v inom ako slovenskom, alebo českom jazyku, musí byť priložený aj jeho
preklad podľa bodu A.1- 13 Súťažných podkladov. 
Odôvodnenie: Predložením údajov o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných
prác uchádzač preukáže, že pre riadenie stavebných prác podľa predmetu zákazky má k dispozícii odborníkov
spĺňajúceho vzdelanostné a spôsobilostné predpoklady.  
III.1.3.2.4 DOKLAD: V zmysle § 29 zákona č. 25/2006 Z. z. uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu certifikátu o
zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001. 
Podmienky: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa
potvrdzuje splnenie noriem pre zavedenie systému riadenia kvality uchádzačom v zmysle normy ISO 9001. Verejný
obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. Verejný
obstarávateľ a obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na
zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.  
Odôvodnenie: Predložením certifikátu ISO 9001 uchádzač preukazuje skutočnosť, že má zavedený systém riadenia
kvality a na základe toho je spôsobilý riadne a zodpovedne zrealizovať predmet zákazky. 
III.1.3.2.5 DOKLAD: V zmysle § 28 ods. 1/ písm. k/ zákona č. 25/2006 Z.z. uchádzač predloží doklad vo forme čestného
vyhlásenia, v ktorom uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľmi. Vyhlásenia jednotlivých
subdodávateľov, že majú k dispozícii kapacity na plnenie subdodávky po dobu platnosti zmluvy, tým nie dotknutá
zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.  
Podmienky: Doklad bude obsahovať obchodné mená a adresy subdodávateľov, predmety ich subdodávok a
predpokladané objemy subdodávok.  
Odôvodnenie: Predložením čestného vyhlásenia uchádzač preukazuje skutočnosť akou mierou sa bude podieľať na
plnení predmetu zákazky. 
III.1.3.3 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) zákona č.
25/2006 Z. z. (t . j. podľa bodu A.2-1.1 písm. f) Súťažných podkladov) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
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

OVaD-MsÚ SNV/VO-01/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
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Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  13.06.2013 11:30
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  01.07.2013 11:30

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  01.07.2013 14:00
Miesto :  Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Oddelenie výstavby a
dopravy, 2. poschodie, zasadacia miestnosť - číslo dverí 317
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  IV.2.3.1 Otváranie ponúk a častí ponúk označených ako Ostatné je
neverejné. 
IV.2.3.2 Otváranie častí ponúk označených ako Kritériá: bude oznámené všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené, najmenej 5 pracovných dní pred termínom otvárania.  
IV.2.3.3 Na otváraní častí ponúk označených ako Kritériá sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v
lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou
zúčastniť sa na otváraní častí ponúk označených ako Kritériá za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán
alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní častí ponúk označených ako
Kritériá preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a (úradne overeným)
splnomocnením na zastupovanie.

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

Nie
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

28.05.2013
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