Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU NA PREDMET
Likvidácia čiernej skládky k projektu: Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky
v obci Košická Polianka
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Košická Polianka
Sídlo:
Košická Polianka 122, 044 41
Krajina:
Slovenská republika
Štatutárny zástupca:
Mgr. Marta Petrilová, starostka obce
IČO:
00 324 353
DIČ:
202 124 4797
Bankové spojenie:
SLSP, a.s.,
Číslo účtu:
0660571255/0900
Kontaktné miesto:
Obecný úrad, Košická Polianka 122, 044 41
Telefón:
055/6854184
E-mail:
marta.petrilova@kosickapolianka.sk
Web:
www. kosickapolianka.sk
Stránka profilu VO:
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail
2. Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z. z.
Navrhovaný proces postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou :
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Prieskum trhu
Zákazka sa obstaráva prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS
3. Názov zákazky:
Likvidácia čiernej skládky k projektu: Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky
v obci Košická Polianka
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je sanácia nelegálnej skládky v katastri obce. Obec plánuje sanáciou skládky
znečistené územie revitalizovať a zabrániť ďalšiemu nelegálnemu vývozu a hromadeniu komunálneho
a iného odpadu. Existenciou nelegálnej skládky je ohrozená fauna a flóra v katastri obce. Ide o
ekologické ohrozenie a znečistenie pôdy, vody, ovzdušia. Odstránenie nelegálnej skládky prispeje k
zásadnému skultúrneniu životného prostredia v obci, k likvidácii environmentálnej záťaže, ako aj k
odbremeneniu prostredia od tuhých komunálnych odpadov.
Predmetná nelegálna skládka, na ktorej sa nachádza rôzny odpad, najmä plasty, staré šaty, starý
nábytok, stavebný materiál a iný tuhý komunálny odpad, bola vytvorená neznámym páchateľom. Na
základe obhliadky neboli identifikované žiadne nebezpečné odpady.
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Znečistené parcely vznikli kombináciou komunálneho odpadu z domácnosti, stavebného odpadu,
pôdy a porastu a vytvorili aj umelé nánosy, ktoré sú nebezpečné zo zdravotného hľadiska pre
obyvateľstvo a z environmentálneho pre životné prostredie.
Navyše mnohé časti týchto parciel sú zarastené aj poľným porastom.
Skládka sa nachádza na parcelách LV č.825, parcela reg.E 1301/1, LV č.1220, parcela reg.E 1301/2, LV č.560,
parcela reg.E 1298/1, LV č.1179, parcela reg.E 1300/1, LV č.1173, parcela reg.E 1299/1, LV č.1186, parcela
reg.E 1303/1, LV č.785, parcela reg.E 1297/1, LV č.1177, parcela reg.E 1302/1katastrálne územie Košická
Polianka.
Územie kde sa v súčasnosti nachádza čierna skládka odpadov, musí po sanácii predstavovať funkčný,
kompletný samo riadiaci ekosystém, ktorý bude spĺňať podmienky pre následnú neustálu reprodukciu
živočíšnych a rastlinných druhov.

Nelegálnu skládku podľa odhadu tvoria nasledovné kategórie odpadov:
-50 % zmesový komunálny odpad – sklo, plasty, textílie, papier, pneumatiky a pod.
-50 % stavebný a demolačný odpad – tehly, dlaždice, plechy, kvádre, betóny a pod.
Odstránenie nelegálnej skládky odpadov bude realizované nasledovnými aktivitami:
-zozbieraním odpadu v mieste s nezákonne umiestnenými odpadmi
-naložením pomocou mechanických prostriedkov
-odvozom nákladnými automobilmi
-zneškodnenie/uskladnenie odpadov na riadenej skládke odpadov
-terénne úpravy miesta s nezákonne umiestnenými odpadmi - sanácia znečistenej plochy sa
predpokladá terénnymi úpravami pomocou mechanických prostriedkov.
Podrobný položkovitý opis predmetu zákazky ako aj počet jednotiek konkrétnych požadovaných
položiek je obsahom výkazu -výmeru/rozpočtu, tvorí neoddeliteľnú časť dokumentácie verejného
obstarávania.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41
6. Rozdelenie zákazky na časti:
Nie, zákazka nie je rozdelená na časti.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu
90512000-9 Služby na prepravu odpadu
90600000-3 Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a
súvisiace služby
45112700-2 Terénne úpravy
45112320-4 Rekultivačné práce
45112360-6 Práce na sanácii pôdy
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4 tejto Výzvy.
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9. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je maximálnou hodnotou pre poskytnutie služby, vyjadrená sumou bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:
21 148,50.- EUR bez DPH.
Ponuka, ktorá bude svojou výškou presahovať predpokladanú hodnotu zákazky, nebude
zaradená do vyhodnotenia ponúk.
10. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky definovaným
v bode 4 a v prílohách tejto výzvy s určenými technickými a funkčnými parametrami a návrh ceny
bude tvoriť súčet cien jednotlivých položiek predmetu zákazky uvedených v rámci opisu predmetu
zákazky.
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa predloženého návrhu „Ceny za predmet
zákazky celkom (vrátane DPH) za celý predmet zákazky“ (príloha č. 2)
Návrh ceny musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Návrh ceny – návrh na plnenie kritéria verejný obstarávateľ žiada predložiť v ponuke v štruktúre
a vo forme podľa prílohy č. 2 a 2a :
- názov položky, jednotková cena položky bez DPH, jednotková cena položky s DPH – cena za
určené množstvo a rozsah danej položky celkom bez DPH a cena za určené množstvo a rozsah
danej položky celkom s DPH,
- cena celkom za všetky položky dodania predmetu zákazky bez DPH a cena celkom za všetky
položky dodania predmetu zákazky s DPH (súčet cien všetkých položiek)
Ak uchádzač nie je platcom DPH cena zahŕňa aj čiastku DPH, výška hodnoty zákazky cena celkom
je konečná.
Uchádzač uvedie navrhovanú jednotkovú cenu položiek a cenu celkom za všetky položky
v požadovanom rozsahu ako cenu celkom s DPH a danú skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie
v prílohe č. 2.
11. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky bude aj
variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk.
12. Lehota a miesto plnenia:
Víťazný uchádzač zrealizuje dodanie predmetu zákazky podľa potreby verejného obstarávateľa na
základe Zmluvy a objednávky vystavenej v prospech úspešného uchádzača, vybraného na základe
výsledkov vyhodnotenia predložených ponúk.
Požadovaná lehota pre dodanie predmetu zákazky- 40 pracovných dní odo dňa protokolárneho
odovzdania skládky.
Miestom dodania predmetu zákazky je obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41
13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu ľudské zdroje, Ministerstva vnútra SR a
rozpočtu obce Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41. Financovanie za plnenie predmetu
zákazky sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry po
dodaní a prevzatí predmetu zákazky v rozsahu uvedenom vo výzve na predkladanie cenových ponúk.
Faktúra je splatná v lehote najneskôr do 60 dní od jej doručenia, pokiaľ bude mať doručená faktúra
náležitosti tohto dokladu.
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14. Podmienky účasti v danom verejnom obstarávaní:
Oslovený subjekt – uchádzač v cenovej ponuke predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie
podmienok účasti viažuce sa na:
Osobné postavenie
Uchádzač je povinný predložiť doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov
alebo výpis z obchodného registra) alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom
profesijnou organizáciou podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ktorým
preukáže, že je oprávnený poskytovať služby.
Technická a odborná spôsobilosť
Uchádzač je v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní povinný
predložiť verejnému obstarávateľovi zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, miest a lehôt.
Zoznam poskytnutých služieb musí byť doplnený minimálne jedným potvrdením o uspokojivom
poskytnutí služby a zhodnotení poskytnutej služby v sume minimálne 20000.- € s DPH podľa
obchodných podmienok, a to v zmysle §34 ods.1, písm a).
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzača týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa §34 ods.1, písm b) zohľadní referencie uchádzača
uvedené v evidencií referencií podľa §12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní , ak takéto
referencie existujú.
15. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklad o oprávnení podnikať podľa bodu 14. tejto Výzvy;
2. Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Výzvy, na predmet
zákazky špecifikovaný v bode 4. tejto Výzvy;
3. Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky, (adresa, telefón, fax, e-mail, IČO,
DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná
osobou oprávnenou jednať za uchádzača alebo v jeho mene; príloha č. 1 tejto Výzvy
4. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke.
5. Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania,
ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy
6. Potvrdenie ( referencia ) o poskytnutí služby a zhodnotení poskytnutej služby
v sume minimálne 20000.- € s DPH(príloha č.3a)
7. Doplnený návrh Zmluvy, (príloha č.4)
8. Súhlas so spracovaním osobných údajov, (príloha č.6)
Nepredloženie niektorého z dokumentov uvedených v tomto bode v rámci ponuky uchádzača, zakladá
právo verejného obstarávateľa nezaradiť takúto ponuku do procesu vyhodnotenia predložených
ponúk.
Vyššie uvedené doklady vkladá uchádzač do svojej ponuky naskenované vo formáte .pdf do systému
EVOSERVIS.
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16. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 27.07.2018 do 10.00 hod
Zákazka bude obstarávaná prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS,
určeného na vykonávanie elektronických aukcií a verejného obstarávania v režime platnej právnej
úpravy.
Vyššie uvedený elektronický nástroj je prevádzkovaný na internetovej adrese www.evoservis.sk.
Jednotlivé ponuky sa predkladajú v zmysle platnej právnej úpravy a všeobecných a obchodných
podmienok a pravidiel uvedeného elektronického nástroja. Všeobecné a obchodné podmienky
elektronického nástroja ako aj postup uchádzača, ktorý je potrebné dodržať pre korektné predloženie
ponuky je definovaný a podrobne opísaný na internetovej adrese www.evoservis.sk.
Za včas predloženú ponuku sa považuje ponuka predložená v lehote na predkladanie ponúk
prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS, podaná v súlade s platnou právnou úpravou a
normami tohto elektronického nástroja, na internetovej adrese, automaticky vygenerovanej pre túto
zákazku v jeho rámci.
Akákoľvek komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom, súvisiaca s predmetnou
zákazkou, bude prebiehať elektronicky, písomnou formou, a to prostredníctvom komunikačného
rozhrania sprístupneného na internetovej adrese nástroja EVOSERVIS v zmysle prílohy č. 4 tejto
Výzvy. Rovnako oznámenie o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk bude uchádzačom zaslané
elektronickou poštou s využitím komunikačného rozhrania vymedzeného pre túto zákazku v rámci
elektronického nástroja EVOSERVIS.
Všetky inštrukcie potrebné pre správnu obsluhu softvéru EVOSERVIS sú uvedené na internetovej
adrese www.evoservis.sk. V prípade akýchkoľvek užívateľských problémov s predmetným
programom je potrebné obrátiť sa na kontaktné osoby, ktorých údaje sú taktiež uverejnené na tejto
adrese.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
17. Poskytovanie informácií a vysvetľovanie
Verejný obstarávateľ poskytne informácie a vysvetľovanie všetkých údajov uvedených vo výzve na
predkladania cenovej ponuky na základe žiadosti o vysvetlenie doručenej elektronicky
prostredníctvom IS EVOSERVIS najneskôr do 24. 07. 2018 do 12:00 hod.
Za účelom upresnenia rozsahu predmetu zákazky, bude uchádzačom umožnená obhliadka miesta
určenia. Termín obhliadky je pevne a jednotne stanovený pre všetkých záujemcov a uchádzačov, a to
na dátum 23.07.2018, v čase od 8:30 hod. do 9:00 hod.
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, záujemca alebo uchádzač ohlási svoju účasť kontaktnej
osobe Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41, Mgr. Marta Petrilová, starostka obce,
tel: 055/6854184, E-mail: marta.petrilova@kosickapolianka.sk
Ak po vykonanej obhliadke bude mať oslovený subjekt otázky týkajúce sa predmetu zákazky, tieto
budú zodpovedané len na základe ich doručenia v písomnej forme prostredníctvom IS EVOSERVIS
najneskôr 24. 07. 2018 do 12:00 hod., pričom odpovede budú odoslané všetkým známym osloveným
subjektom s cieľom zabezpečenia rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi.
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18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium:
najnižšia cena celkom vrátane DPH, čiže cena za celý predmet zákazky vrátane DPH (jediné
kritérium) na základe § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Ponuku uchádzača s
najnižšou cenou celkom vrátane DPH, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí
ako úspešnú.
V prípade, ak ponuku predkladá Záujemca z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v
príslušnej výške 20%, pričom fakturácia zo strany Záujemcu bude v takomto prípade bez DPH a DPH
zaplatí Verejný obstarávateľ v príslušnej výške v % do štátneho rozpočtu na Slovensku.
V prípade ak sa hodnota ponuky predloženej prostredníctvom nástroja EVOSERVIS nebude
zhodovať s ponukou uvedenou v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Výzvy,
považuje verejný obstarávateľ za smerodajný údaj uvedený v prílohe č.2 tejto výzvy.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk bude uchádzačom zaslané elektronickou
poštou s využitím komunikačného rozhrania vymedzeného pre túto zákazku v rámci elektronického
nástroja EVOSERVIS.
19. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.
20. Vyhradenie práva:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
1. Zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude uzatvorená zmluva/vystavená objednávka
úspešnému uchádzačovi,
2. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného
obstarávateľa,
3. verejný obstarávateľ príjme ponuku s najnižšou cenou, ktorá spĺňa podmienky a požiadavky
určené na preukázanie účasti v danom postupe verejného obstarávania a spĺňa všetky požiadavky
určené v tejto výzve na predmet zákazky,
4. verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu /vystaví objednávku len s úspešným uchádzačom, ktorý
splní podmienky a požiadavky uvedené v tejto výzve a ktorý bude mať vykonaný zápis v registri
partnerov verejného sektora, v prípade ak to povaha a finančný limit zadávanej zákazky vyžaduje.
21. Ďalšie informácie:
1. Z postupu verejného obstarávania - predmetného prieskumu trhu, zabezpečovaného formou
výzvy na predkladanie cenových ponúk pre oslovené subjekty a predkladateľov cenovej ponuky
(ďalej aj ako „uchádzač“) nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na
vystavenie objednávky na plnenie predmetu zákazky, oprávnenia spojené s revíznymi postupmi
podľa zákona o verejnom obstarávaní ani právo na úhradu nákladov spojených s jej predložením.
2. Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8:00 hod. do 15:00 hod.
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3. Vzťahy bližšie neupravené touto Výzvou na predloženie cenových ponúk zákazky s nízkou
hodnotou na predmet zákazky: Likvidácia čiernej skládky k projektu: Vybudovanie zberného
dvora a likvidácia čiernej skládky v obci Košická Polianka sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí služieb ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.

Obec Košická Polianka, dňa 18.07.2018
Schvaľuje finančné zabezpečenie :
Mgr. Marta Petrilová, starostka obce
Obec Košická Polianka

.......................................
podpis

Neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy tvoria nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2a:Výkaz - výmer
Príloha č. 3: Zoznam poskytnutých služieb, ktorými preukazuje svoju
technickú a odbornú spôsobilosť
Príloha č. 3a: Referencia o uspokojivom poskytnutí služieb a zhodnotení poskytovanej služby
Príloha č. 4: Návrh Zmluvy
Príloha č. 5: Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi,
resp. záujemcami
Príloha č.6 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzač vloží vyplnené prílohy č.1,2,2a,3,3a,4,6 ako súčasť predloženej cenovej ponuky priamo
do systému EVOSERVIS
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Príloha č. 1
Identifikačné údaje uchádzača:
Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky

Obchodný názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán/osoba
oprávnená konať v mene
uchádzača:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
Telefón/fax
e-mail
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Príloha č.2
Návrh na plnenie kritéria
„Cena za predmet zákazky celkom (vrátane DPH) za celý predmet zákazky“

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo, miesto podnikania:................................
IČO:...................................
Cena za všetky
položky celkom eur
bez DPH

DPH za
položky

Cena za všetky položky
celkom eur s DPH

Cena spolu za všetky
položky

* Ak oslovený subjekt je/nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť:
som platcom DPH / nie som platcom DPH - (nehodiace sa preškrtnúť)

V..................................dňa:.....................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača :..............................
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Príloha č.2a

VÝKAZ – VÝMER

Ako samostatná príloha
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Príloha č. 3

Zoznam poskytnutých služieb
( ktorými preukazuje uchádzač svoju technická a odborná spôsobilosť)
Uchádzač
Obchodné meno/názov:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:

P.
č.

Odberateľ

Miesto poskytnutia
služieb

Lehota poskytnutia
služieb

Cena
celkom
DPH

s

V........................................dňa ..........................................................
Podpis oprávnenej osoby konať v mene uchádzača
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Príloha č. 3a
REFERENCIA
o uspokojivom poskytnutí služieb a zhodnotení poskytnutia služieb(predkladá uchádzač)

Príloha č. 4
Návrh Zmluvy
Ako samostatná príloha

12

Príloha č. 5
INFORMÁCIA - KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI,
RESP. ZÁUJEMCAMI
1. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a
zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke.
2. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje
písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, využívať komunikačné
rozhranie systému EVOSERVIS. Pri každej komunikácii medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom,
resp. záujemcom, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS sa vyžaduje
podpísanie elektronickým podpisom/certifikátom.
4. Obsahom komunikácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, bude
vysvetľovanie tejto Výzvy, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk.
5. Ak je odosielateľom informácie verejný obstarávateľ, tak uchádzačovi, resp. záujemcovi, bude na ním
určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému EVOSERVIS) doručená informácia
prostredníctvom notifikačného e-mailu, že k predmetnej zákazke existuje nová správa. Uchádzač, resp.
záujemca, sa prihlási do systému EVOSERVIS a v komunikačnom rozhraní tohto systému bude mať
obsah komunikácie. Uchádzač, resp. záujemca, si môže v komunikačnom rozhraní systému EVOSERVIS
zobraziť celú históriu o komunikácii medzi ním a verejným obstarávateľom, prípadne správcom systému
EVOSERVIS.
6. Ak je odosielateľom informácie uchádzač, resp. záujemca, tak po prihlásení do systému EVOSERVIS
a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS odosielať
správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi a správcovi systému, pričom odoslanie takej
komunikácie je podmienené pripojením jeho elektronického podpisu/certifikátu.
VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
1. V prípade potreby objasnenia požiadaviek uvedených v tejto Výzve, podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie môže
ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie, a to prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému EVOSERVIS..
2. Žiadosti o vysvetlenie tejto Výzvy alebo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania predložené v
inom jazyku ako slovenskom musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka. To sa
netýka žiadostí, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade rozdielov v obsahu, rozhodujúci je
preklad do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka.
3. Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie verejný obstarávateľ oznámi všetkým známym záujemcom prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS.

13

Príloha č.6

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie uchádzača/člena skupiny dodávateľov
Názov, obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla, alebo miesta podnikania uchádzača:
IČO uchádzača:
/alternatíva – člen skupiny 1 . x , pre každého identifikačné údaje Názov, obchodné meno, Adresa sídla,
alebo miesta podnikania, IČO):
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto
udeľujem/udeľujeme súhlas
verejnému obstarávateľovi a dotknutým orgánom podľa osobitných predpisov
so spracovávaním osobných údajov
uvedených v rámci verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky Likvidácia čiernej
skládky k projektu: Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci Košická
Polianka
verejným obstarávateľom Obcou Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 na základe Výzvy na
predloženie cenovej ponuky ZsNH.
Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci
predmetného verejného obstarávania.
Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania
predmetného verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.
Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už
spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.
Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe
informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V......................... dňa...............
Uchádzač /člen skupiny dodávateľov :
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača/člena skupiny dodávateľov
- meno a priezvisko:
- funkcia:
Vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných
záväzkových vzťahoch.
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