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                                                                          MBM – GROUP, a.s. 

                                                 Hviezdoslavovo námestie 213 

 029 01 Námestovo 

 

 
Číslo jednania: 451/2015                                                          Dolný Kubín 16.11.2015 

Vec: Výzva na rokovanie  
 

 Technické služby, s.r.o. ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona 

č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o VO“), pripravuje zadávanie podlimitnej zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác priamym  rokovacím  konaním podľa  § 101 zákona o VO  na 

predmet obstarávania s názvom: 
 

„Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín 

– doplňujúce stavebné práce.“ 

 

Počas realizácie stavebných prác v rámci zákazky „Rekultivácia a uzavretie skládky 

komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín“, sa vyskytla potreba a nutnosť vykonať doplňujúce 

stavebné práce, ktoré nie sú zaradené do pôvodnej zmluvy a ktorých potreba vyplynula 

dodatočne a ktoré sa nedali dopredu predvídať.  

 

           Týmto Vás, ako zhotoviteľa stavebných prác na pôvodnej zákazke, podľa §101 ods.1 

písm. a), v znení § 58 písm. i) zákona o VO vyzývame na rokovanie o podmienkach zmluvy, 

ktorú chceme uzatvoriť na doplňujúce stavebné práce.  
 

 Žiadame Vás o Vašu účasť na rokovaní, ktoré sa uskutoční dňa 24.11. 2015 o 10:00 hod. 

v zasadacej miestnosti Technických služieb, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín.  

  

            Na rokovaní budeme od Vás požadovať predloženie nasledujúcich dokladov: 

- Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §26 zákona o VO 

- Cenovú ponuku 

 

Verejný obstarávateľ v súlade s §101 ods.4 požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti 

podľa §26 zákona o VO, teda preukázanie osobného postavenia. Uchádzač preukáže splnenie 

podmienok podľa §26 ods.1 dokladmi podľa §26 ods.2. Uchádzač zapísaný v zozname 

podnikateľov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie podľa §128 zákona o VO nie je 

povinný predkladať doklady, verejný obstarávateľ si ich overí v Zozname podnikateľov 

vedenom ÚVO.  

 

Pripomíname, že ak uchádzač, zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom 

obstarávaní v znení účinnom do 28. 4. 2015, doposiaľ nedoplnil údaje v zozname podnikateľov 

o potvrdenie príslušného súdu, že nie je v reštrukturalizácii (požiadavka podľa §26 ods.1 písm. 

c) zákona o VO), preukáže splnenie podmienky účasti podľa §26 ods.1 písm. c) zákona o VO, že 

nie je v reštrukturalizácii, jedným z týchto spôsobov: 
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1. predložením potvrdenia príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného 

obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo 

2. doplnením tohto údaja do zoznamu podnikateľov prostredníctvom oznámenia o zmene 

údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) zverejňuje na svojom 

webovom sídle s priloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace. 

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že podľa §45 ods. 1 zákona o VO verejný 

obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nemá v registri konečných užívateľov 

výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, alebo ktorého subdodávateľ, ktorý je známy 

v čase uzavretia zmluvy a ktorý sa ma na plnení zmluvy podieľať najmenej 50% z hodnoty 

plnenia zmluvy, nemá v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov 

výhod.   

 

           Cenovú ponuku uchádzač spracuje ocenením výkazu výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy. 

 

           Na rokovaní verejný obstarávateľ bude s uchádzačom rokovať o náležitostiach zmluvy 

o dielo (najmä o cene a termíne realizácie doplňujúcich stavebných prác) , ktorú má záujem 

uzatvoriť.    
 

 

 

S pozdravom 

 

                                                                

                                                                                                       Ing. Pavol Heško  

                                                                                               konateľ s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


