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I n f o r m á c i a  
 
o realizácii investi čného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studien ke, Bratislava 

      
___________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
b e r i e  n a  v e d o m i e,  
že na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto predloží prednosta 
informáciu o realizácii investičného 
zámeru  
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a 
investičného 

 - v materiáli 

  
       
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a 
investičného       

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- informáciu o realizácii invest. 

zámeru 
- oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania ( príloha č.1) 
 



Návrh  uznesenia : 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
berie na vedomie 
 
 
informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K železnej studienke, Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

      Miestne zastupiteľstvo uznesením č.2/2012 schválilo Investičný zámer výstavby 
zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miestu ul. 
K železnej studienke , Bratislava. 
Uznesením č.23/2012 uložilo prednostovi  miestneho úradu predkladať na každé rokovanie  
miestneho zastupiteľstva informáciu o realizácii investičného zámeru, nakoľko ide 
o prioritnú investičnú úlohu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v tomto volebnom 
období. 
 
Gestorom realizácie investičného zámeru je odd. majetkové a investičné, v súčinnosti 
s ostatnými odbornými útvarmi miestneho úradu, najmä oddelením sociálnym a oddelením 
finančným. 
 
Informáciu...prerokovala na svojom zasadnutí dňa 10.10.2012 komisia finančná 
a majetková s odporúčaním materiál prerokovať na miestnej rade a miestnom 
zastupiteľstve v mesiaci október 2012. Dňa 11.10.2012 prerokovala materiál sociálna 
komisia. 
 
V materiáli sú v časovom harmonograme uvedené doteraz vykonané procesné úkony 
súvisiace s realizáciou investičného zámeru.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informácia 

o realizácii investi čného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K Železnej studienke. 

 
 

Dátum        Obsah úkonu                                                               poznámka 
 
 
 
Zastupite ľstvo, d ňa 27.3.2012  
_____________________________________________________________________ 
 
6.2.2012         Investičný zámer prerokovala fin.-majetková komisia                      odporučila schváliť 
 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala sociálna komisia                               odporučila urýchlene 
                                                                                                                                 zabezpečiť výstavbu 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala miestna rada                                     odporučila prerokovať  
 
14.2.2012       Invetičný zámer prerokovalo miestne zastupiteľstvo                         schválené  
 
15.2.2012       interný list odd. majetkového a investičného na oddelenie sociálne MÚ  
                       o zadefinovaní rozsahu (kapacity) poskytovaných sociálnych službách 
                       v novom zariadení                                                                             
                                                                                                                      zodp.odd. soc. služieb 
20.2.2012 žiadosť mestskej časti primátorovi hl. mesta SR Bratislavy o                

o predbežný súhlas vlastníka pozemkov s umiestnením stavby     č.83/7294/2012/MAJ/jas 
 

 
 
 
Zastupite ľstvo, d ňa 24.4.2012                           :                     

 
3.4.2012        vyjadrenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy :  Stanovisko vydá vlastník  pozemku až pre  účely 

konania stavebného úradu,  ku ktorej treba predložiť príslušnú projektovú dokumentáciu  
 
11.4.2012       prezentácia  možností prefinancovania investičného zámeru 
 
apríl 2012  príprava podkladov pre predprojektovú  a projektovú dokumentáciu pre účely konania                           

stavebného úradu 
                       ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Zastupite ľstvo, d ňa 22.5.2012   
____________________________________________________________________________________ 
 
2.5.2012 a 10.5.2012   zadanie pre vypracovanie tzv. objemovej štúdie v rámci predprojektovej prípravy,  

            štúdiu vypracuje VPU DECO Bratislava, a.s. v termíne do 25. mája 2012  
 
 
 



 
Zastupite ľstvo, d ňa 26.6.2012 
 
11.6.2012 - predložená tzv. objemová štúdia, vypracovaná VPÚ DECO a.s. Bratislava,  

  autor:  Ing.arch. Jaroslav Hanúsek 
 
 
 
 

Zastupite ľstvo, d ňa 25.9.2012 
 
 
Júl 2012 - predložená druhá verzia tzv. objemovej štúdie, vypracovaná VPÚ  DECO a.s.Bratislava  
                ( predpokladané náklady na stavebnú časť 4,2 mil. Eur bez DPH ) 
 
August 2012 - uskutočnilo sa výberové konanie na verejného obstarávateľa, víťazom zákazky s nízkou 

hodnotou sa stala spoločnosť  VO SK a.s. Bratislava 
 
September 2012 - víťaz zákazky pripraví súťažné podmienky pre vyhlásenie verejnej podlimitnej súťaže, 

súťažné podmienky budú predložené na miestny úrad do 14.9.2012, predpokladaný termín 
ukončenia súťaže je do konca roka 2012 

- v zmysle interných predpisov mestskej časti pre verejné obstarávanie bude vytvorená výberová komisia 
zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva ( Ing. Krta, Dr. Oráčová, Dr. Ležovič ) a zástupcom 
miestneho úradu ( Dr.Jaška, Ing. Papán, Mgr. Homoľa, Ing. Borecký ). Podľa potreby môže byť komisia 
doplnená o ďalších prizvaných odborníkov. 
 
 
 
 
 

Zastupite ľstvo, d ňa 23.10.2012 
 
4.10.2012 - uskutočnilo sa 1. zasadnutie výberovej komisie v zložení – Ing. Krta, Dr. Oráčová, Dr. Ležovič,  

            Dr. Jaška, Ing. Papán, Mgr.Homoľa, Ing.Borecký, prizvaní Ing. Janošťáková, referát verejného  
obstarávania miestneho úradu a Mgr. Kubička, zástupca obstarávateľa ( VO SK a.s.Bratislava ) 

 
          - výberová komisia posúdila a schválila návrh súťažných podmienok a návrh zmluvy s verejným 

obstarávateľom 
 
 
 
 
Zastupite ľstvo, d ňa 11.12.2012  
 

                     
12.11.2012 - oznámenie o vyhlásení  verejného obstarávania bolo zavedené do Vestníka verejného   

obstarávania,  
                    -  lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť  do 13.12.2012 
                    -  otváranie ponúk 13.12.2012 o 11,00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 



OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 4  podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO:  00603147
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  VOSK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Ľubomír Kubička
Telefón: +421 220902554
Fax: +421 220902552
Email: obstaravanie@vosk.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.staremesto.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

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

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Všeobecné verejné služby

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Zariadenie sociálnych služieb ul. K železnej studienke, Bratislava - projektové práce

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
12
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Bratislava
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK010

II.1.3.    Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku

II.1.5.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je zabezpečenie projektovej a inžinierskej prípravy stavby pre stavebné konanie a súčasne pre
realizáciu stavby a výkon odborného autorského dohľadu projektanta pri príprave a realizácii stavebnej akcie „Zariadenie
sociálnych služieb ul. K železnej studienke, Bratislava“.

II.1.6.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71242000-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71248000-8,  71245000-7,  71250000-5 

II.1.7.    Rozdelenie na časti
Nie

II.1.8.    Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie

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

1
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  120 000,0000 EUR
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II.2.2.    Opcie 
Nie

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia 
Hodnota:  112

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky týkajúce sa zmluvy 

III.1.1.    Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka je stanovená vo výške 5.000,- EUR. Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v súťažných
podkladoch.

III.1.2.    Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok, ani zálohovú platbu. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.3.    Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 
V prípade ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť právny
vzťah – združenie podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik právneho
vzťahu musí byť jasné a zrejme, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto akou časťou sa bude na plnení
podieľať a skutočnosť, že všetci členovia takéhoto právneho vzťahu ručia za záväzky spoločne a nerozdielne.

III.1.4.    Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Nie

III.2.    Podmienky účasti 
III.2.1.    Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného

alebo obchodného registra 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
1. Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí spĺňať tieto podmienky osobného postavenia: 
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 likvidácií, 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 dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
2. Uchádzač preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok nasledujúcimi dokladmi v originálnom vyhotovení alebo
úradne overenými kópiami: 
a) písm. a) a b) - výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace, záujemcu alebo osoby, ktorá je štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu (všetkých osôb uvedených vo výpise z obchodného registra ako štatutárny
orgán), 
b) písm. c) - potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) – potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (od všetkých poisťovní, v ktorých má vedených
zamestnancov) nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) – potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) – dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedené
doklady je možné nahradiť potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 a § 133 zákona verejnom
obstarávaní. Doklad musí byť platný a predložený v origináli alebo v notársky overenej kópii. 
Ak doklady na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predkladá skupina 
uchádzačov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia musí doložiť za každého člena
skupiny osobitne. 
Ak uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nedokáže doložiť doklady požadované v tejto časti, lebo ich
krajina jeho sídla nevydáva a krajina jeho sídla nevydáva ani rovnocenné doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Uchádzač so sídlom v členskom štáte inom ako Slovenská republika, môže nahradiť čestné vyhlásenie podľa
predchádzajúceho odseku vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou
podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača, ak právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia.

III.2.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
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Podľa § 27 zákona – splnenie tejto podmienky preukazuje uchádzač pozitívný vyjadrením banky alebo pobočky
zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky. V predmetnom vyjadrení banka, resp. pobočka zahraničnej
banky potvrdí, že: 
-uchádzač nie je v nepovolenom debete, 
-v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár, 
-bežný účet uchádzača nie je a ani nebol predmetom exekúcie. 
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky. 
Odôvodnenie: Na preukázanie solventnosti a schopnosti uchádzača prefinancovať realizáciu jednotlivých zákaziek
vlastnými prostriedkami alebo poskytnutým úverom svojej banky, nakoľko zálohové platby a platba vopred sa nebude
umožňovať.

III.2.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
1. Podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - splnenie týchto podmienok preukazuje uchádzač
predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak
odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
o ich dodaní. V zozname uchádzač uvedie minimálne.: 
-názov alebo obchodné meno odberateľa, adresa jeho sídla alebo miesta plnenia, 
-názov dodaného tovaru, jeho označenie a popis, 
-zmluvnú cenu a skutočne uhradenú cenu za dodávku tovaru s odôvodnením rozdielu cien, 
-zmluvný termín a skutočný termín dodávky tovaru s odôvodnením rozdielu termínu dodávky, 
-kontakt na odberateľa, potrebný pre overenie si uvedených informácií. 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam dodaného tovaru, ktorého finančný objem bol spolu za predchádzajúce tri
roky v minimálnej výške 100 000 €. Odôvodnenie: Za účelom preukázania spôsobilosti a schopnosti uchádzača
realizovať predmet zákazku s požadovaným objemom je žiadúce preukazať skutočnosť, že uchádzač má dostatočné
kapacitné možnosti poskytovať služby požadovaného rozsahu a že verejný obstarávateľ nie je a nemôže byť jeho
jediným odberateľom. Preukazaním referencií má verejný obstarávateľ si možnosť overiť kvalitu jeho dodavok a s tým
spojených služieb. 
2. V zmysle ust. § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. Splnenie tejto podmienky
uchádzač preukáže tým, že min. 1 projektant, ktorý bude zodpovedný za plnenie zmluvy musí mať: a) technické
vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania (preukáže kópiou vysokoškolského diplomu); b) odbornú prax v obore –
pozemné stavby min. 5 rokov, skúsenosti (preukáže profesným životopisom, vlastnoručne podpísaným zodpovedným
projektantom); c) skúsenosti v obdobných projektoch ako je predmet obstarávania t.j. min. vypracovanie 1 realizačného
projektu pre výstavbu zariadenia sociálnych služieb min. s rozpočtovým nákladom nad 1 mil. EUR bez DPH; (preukáže
čestným prehlásením projektanta) alebo skúsenosti v projekte, ktorý komplexne zahŕňa vypracovanie realizačného
projektu pre výstavbu zariadenia soc.služieb min. s rozpočtovým nákladom nad 1 mil. EUR bez DPH;; (preukáže čestným
prehlásením projektanta) Čestné prehlásenia podľa tohto bodu musia obsahovať presnú a konkrétnu identifikáciu
realizovaných prác s uvedením kontaktných údajov (email, tel čísla) zodpovednej osoby odberateľa, u ktorej si je možné
údaje overiť. d) odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch – doklad o zápise do zoznamu autorizovaných architektov, do registra hosťujúcich architektov,
do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov alebo do registra hosťujúcich stavebných inžinierov. 
Odôvodnenie: Údajmi o vzdelaní a praxi riadiacich zamestnancov preukáže uchádzač, že je pre plnenie zákazky
dostatočne zabezpečená odbornosť. 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 zmysle § 28
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady vystavené v inom ako
slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka s výnimkou dokladov vystavených v českom
jazyku. 

III.3.    Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb 
III.3.1.    Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu 

Áno
Zákon SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov

III.3.    Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb 
III.3.2.    Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie

služby 
Áno

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Verejná súťaž
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IV.2.    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena
IV.2.2.    Použije sa elektronická aukcia 

Áno
Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.3.    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.2.    Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 

Nie
IV.3.3.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych

dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  03.12.2012 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie

IV.3.4.    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
13.12.2012 10:00

IV.3.6.    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
Do termínu
Dátum:  31.03.2013

IV.3.7.    Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas:  13.12.2012 11:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Pri otváraní ponúk podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nebude umožnená účasť uchádzačov.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.2.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Ďalšie informácie 

Súťažné podklady si možno vyzdvihnúť na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu VOSK, a.s., Záhradnícka 151,
821 08 Bratislava, v ktorej bude uvedený spôsob ich doručenia (osobné prevzatie, poštou alebo elektronicky na e-mail
uvedený uchádzačom). Pri žiadosti doručenej faxom prípadne elektronickou poštou záujemca musí potvrdiť žiadosť aj
písomnou (listinnou) formou a až po jej obdržaní budú súťažné podklady odoslané záujemcovi. 
Čas plnenia zmluvy - vypracovanie realizačného projektu stavby 10 týždňov od účinnosti zmluvy 
- zabezpečenie dokladov 6 týždňov od odovzdania realizačného projektu 
- autorský dohľad počas celej realizácie stavby 

VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 
12.11.2012
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