GENERÁLNE RIADITEĽSTVO
ODBOR INVESTORSKÝ
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku 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
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky
Sídlo: Klemensova 8
IČO: 31 364 501
DIČ: 2020480121
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Mgr. Ľubica Ohrádková
tel. č. kontaktnej osoby: +421 2 2029 3156
e-mail kontaktnej osoby: ohradkova.lubica@zsr.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.zsr.sk/
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 9 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“); pre toto verejné obstarávanie vystupuje ako verejný obstarávateľ. Dobrovoľne
uplatnený prísnejší postup podľa ZVO.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Technická pomoc za účelom zlepšenia budovania inštitucionálnej kapacity ŽSR – odborná
jazyková príprava
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):
Zákazka na poskytnutie služieb
5. Hlavné miesto poskytnutia služieb:
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor investorský, Klemensova 8,
813 61 Bratislava.
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné
podmienky):
Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb
technickej pomoci (ďalej len „zmluva“).
Lehota na realizáciu zákazky je do 31.12.2023.
Platobné podmienky sú určené v prílohe č. 2 – Obchodné podmienky verejného obstarávateľa
tejto výzvy.
7. Opis predmetu zákazky:
Služby technickej pomoci budú zahŕňať skupinovú výučbu anglického jazyka zamestnancov
verejného obstarávateľa so zameraním na odbornú jazykovú prípravu.

Cieľom tejto zákazky bude, aby poskytnutím kvalitnej jazykovej prípravy bola pridaná hodnota
na kvalite kapacít ľudských zdrojov verejného obstarávateľa, čím bude dostatočným spôsobom
pridaná hodnota realizovaných projektov verejným obstarávateľom, ktoré sú plánované pre
financovanie z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (anglický názov „Connecting
Europe Facility“, ďalej len „CEF“).
Naplnením cieľa zákazky dôjde k lepšej pripravenosti verejného obstarávateľa, a to schopnosti
komunikovať na požadovanej odbornej úrovni so zástupcami Európskej komisie pri príprave
a implementácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov CEF.
Verejný obstarávateľ pri poskytovaní predmetu zákazky požaduje zabezpečenie odbornej
jazykovej prípravy anglického jazyka.
V rámci tejto činnosti bude úspešný uchádzač zabezpečovať pre verejného obstarávateľa
odborné jazykové kurzy výučby anglického jazyka na odbornej úrovni pre minimálne 1
skupinu účastníkov, pričom v každej skupine bude maximálne sedem účastníkov.
Počet skupín a účastníkov v jednotlivých skupinách bude prispôsobený aktuálnym potrebám
verejného obstarávateľa. V rámci odborného jazykového kurzu úspešný uchádzač:
- na základe vstupného preskúšania zaradí jednotlivých účastníkov do príslušných
skupín podľa úrovne jazykových znalostí,
- zabezpečí priebežné testovanie a záverečné testovanie účastníkov s vystavením
certifikátu o overení odborných jazykových znalostí,
- poskytne učebný materiál pre každého účastníka,
- zabezpečí kvalifikovaných lektorov pre výučbu odborného anglického jazyka so
zameraním na terminológiu, súvisiacu s prípravou a implementáciou projektov
financovaných z prostriedkov CEF,
- zabezpečí po záverečnom teste pre každého účastníka vystavenie certifikátu o overení
odborných jazykových znalostí a dosiahnutí príslušnej jazykovej úrovne.
Miesto výučby: v priestoroch Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), Klemensova
8, Bratislava
Čas výučby sa predpokladá 60 minút (1 vyučovacia hodina), 1 až 2 x týždenne, pričom
celková doba trvania jedného kurzu príslušnej skupiny bude v dĺžke maximálne 12
mesiacov, podľa určenia verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ má právo upraviť čas a intenzitu výučby v závislosti od jeho interných
potrieb.
Zameranie výučby - konkrétne odborné, vždy prispôsobené potrebám účastníkov výučby
jednotlivých skupín.
Odborná jazyková príprava bude zameraná na rozvíjanie, upevňovanie a prehlbovanie
odbornej terminológie a komunikačných zručností účastníkov jazykového kurzu v oblasti
prípravy a implementácie projektov železničnej infraštruktúry, spolufinancovaných
z prostriedkov CEF, a bude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa.
Odborná jazyková príprava bude zahŕňať najmä nasledujúce oblasti:
- environmentálna
- finančná/ekonomická
- verejné obstarávanie
- monitorovanie, audit, kontrola
- žiadosti o grant EÚ
- grantové dohody
- terminológia z oblasti fondov EÚ (CEF)
- iné (podľa požiadaviek verejného obstarávateľa)
Predpoklad počtu hodín zabezpečenia jazykovej odbornej prípravy je uvedený
v nasledovnej tabuľke. Predpoklad je len informatívny, nakoľko reálny počet bude
závislý od skutočnej potreby verejného obstarávateľa.

Názov služby

Merná jednotka

odborná jazyková príprava
(skupinová)

1 vyučovacia hodina

Predpokladaný počet
vyučovacích hodín
1 200

8. Spoločný slovník obstarávania:
80000000-4
Vzdelávacie a školiace (výcvikové služby)
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 37 200,00
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Podmienky financovania a platobné podmienky sú určené v prílohe č. 2 tejto výzvy –
Obchodné podmienky verejného obstarávateľa.
11. Podmienky účasti:
11.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32
ods. 1 písm. e) a f) ZVO.
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO
Uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
V zmysle § 32 ods. 2 písm. e) ZVO uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky:
• aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ
a príspevková organizácia podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,
• aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba
– podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),
• iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov
ako kópiu originálu nie staršiu ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, môže splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ZVO preukázať údajmi a dokladmi, zapísanými v
zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO (v takom prípade uvedie v ponuke odkaz na
zápis v Zozname hospodárskych subjektov s uvedením registračného čísla).
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO
Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
Splnenie tejto podmienky účasti uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom, nakoľko
skutočnosť, či je daná podmienka účasti splnená, si verejný obstarávateľ preverí z verejne
dostupného zoznamu na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
11.2 Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti uvedené v § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za
predchádzajúcich 5 rokov od zverejnenia tejto výzvy s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa ZVO.

Službami rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky je odborná výučba
anglického jazyka a vyžaduje sa poskytnutie aspoň jednej služby týkajúcej odbornej
skupinovej jazykovej výučby anglického jazyka.
Verejný obstarávateľ uzná aj referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu na poskytnutie
služieb mimo uvedeného obdobia predchádzajúcich piatich rokov odo dňa zverejnenia výzvy,
ale preukáže, že v uvedenom období piatich rokov predchádzajúcich dňu zverejnenia výzvy
splnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy.
Požaduje sa predložiť zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet
zákazky spracovaný podľa vzoru Formulár „A“ uvedeného v prílohe č. 7 tejto výzvy. V tomto
zozname bude uvedená zákazka/zmluva týkajúca sa poskytnutých služieb rovnakého alebo
podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od zverejnenia tejto
výzvy preukazujúca splnenie danej podmienky účasti, ako aj informácia, či je/nie je k príslušnej
zákazke/zmluve uverejnená referencia v evidencii referencií vyhotovená verejným
obstarávateľom/obstarávateľom podľa ZVO vrátane odkazu na uverejnenie tejto referencie v
evidencii referencií. V prípade iných osôb sa preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34
ods. 1 písm. a) ZVO iba predložením zoznamu zmlúv.
Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienky účasti technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí
uchádzač v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať kapacity osoby,
ktorú využije na preukázanie splnenia podmienky účasti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej
vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením (prísľubom) takejto inej osoby, že
bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného
vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou medzi uchádzačom a osobou, ktorej kapacitami
uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity
majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
Zároveň osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienky účasti
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti
týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby
existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
12.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
12.2. V tomto kritériu bude komisia hodnotiť navrhovanú jednotkovú cenu bez DPH, t. j.
cenu za jednu vyučovaciu hodinu odbornej jazykovej prípravy (skupinovej).
12.3. Spôsob hodnotenia ponúk uchádzačov bude pozostávať z porovnania navrhovaných
jednotkových cien vyjadrených v EUR bez DPH uvedených v jednotlivých ponukách
uchádzačov.
12.4. Úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní sa stane uchádzač, ktorý
ponúkol najnižšiu navrhovanú jednotkovú cenu bez DPH a nebol z procesu verejného
obstarávania vylúčený a dosiahol tak najlepšie umiestnenie.
12.5. V prípade, ak dvaja alebo viacerí uchádzači predložia ponuky s rovnakou jednotkovou
cenou bez DPH, bude postupované v zmysle bodu 16.1. tejto výzvy.
13. Vysvetľovanie
V prípade otázok týkajúcich sa vypracovania ponuky alebo preukázania splnenia podmienok
účasti, záujemcovia zašlú svoje otázky e-mailom najneskôr pred uplynutím lehoty na
predloženie ponuky na e-mailovú adresu ohradkova.lubica@zsr.sk a verejný obstarávateľ
poskytne vysvetlenie bezodkladne na stránke www.zsr.sk

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 29.10.2021 (piatok) o 08.30 hodine.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
14.1. Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: ohradkova.lubica@zsr.sk
14.2. V predmete e-mailu pri predložení ponuky je potrebné uviesť: Technická pomoc za
účelom zlepšenia budovania inštitucionálnej kapacity ŽSR – odborná jazyková
príprava.
14.3. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku vyhotovenú podľa tejto výzvy.
14.4. Predloženie ponuky spoločne viacerými hospodárskymi subjektmi:
14.4.1 Ak predloží ponuku skupina dodávateľov, nemusí táto skupina vytvoriť určitú
právnu formu do predloženia ponuky. Na riadne plnenie zmluvy skupina
dodávateľov, v prípade prijatia ich ponuky, je povinná vytvoriť určitú právnu
formu. Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, akú právnu formu
majú vytvoriť v prípade prijatia ich ponuky. Uvedené ponecháva na
samotných uchádzačov.
14.4.2 Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného
zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe
zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je
potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania
záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala
podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť
o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva
o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na
zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného
účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené
spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať. Zmluva
o združení musí obsahovať aj ustanovenie o povinnosti splniť záväzky z tejto
zmluvy pre prípadného vystupujúceho účastníka združenia. V prípade
uchádzača, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, skupina môže určitú
právnu formu vytvoriť v súlade s právom platným v krajine sídla uchádzača.
Skupina dodávateľov ručí za záväzky spoločne a nerozdielne.
14.5. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
14.6. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač predloží v ponuke „Zoznam
dôverných informácií“ a v takom prípade uchádzač označí vo svojej ponuke, ktoré
skutočnosti sú dôvernými informáciami. Za dôverné informácie je na účely ZVO
možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody,
výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak
sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ZVO ukladajúce povinnosť verejného
obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len
„úrad“ alebo „ÚVO“) dokumenty a iné oznámenia ako ani ustanovenia ukladajúce
verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa
tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu [§
47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Občiansky zákonník“) v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
slobode informácií“)].
15. Požadovaný obsah ponuky:

15.1. Uchádzač predloží ponuku, ktorá bude obsahovať tieto doklady a dokumenty:
15.1.1. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny za každého člena skupiny)
vyplnené podľa Prílohy č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača tejto výzvy,
15.1.2. obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov,
15.1.3. vyhlásenie uchádzača (v prípade skupiny za každého člena skupiny) vyplnené
podľa Prílohy č. 3 – Vyhlásenie uchádzača tejto výzvy,
15.1.4. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti požadované
v bodoch 11.1. a 11.2. tejto výzvy.
15.1.5. Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, podpísaný uchádzačom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny podľa Prílohy č. 4 Návrh na plnenie kritéria tejto výzvy,
15.1.6. Návrh zmluvy vrátane príloh podľa Prílohy č. 2 - Obchodné podmienky
verejného obstarávateľa tejto výzvy, v ktorom sú zohľadnené požiadavky
uvedené v tejto výzve podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami
oprávnenými konať za uchádzača. Návrh zmluvy predkladá uchádzač doplnený
o ustanovenia označené kurzívou (doplní uchádzač a zároveň ho predkladá aj v
editovateľnej forme vo formáte, v akom bol zaslané záujemcom spolu s touto
výzvou.
15.1.7. Zoznam dôverných informácií s identifikáciou dokladu/dokumentu a textu
obsahujúceho dôverné informácie (ak je relevantné), podpísaný uchádzačom
alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača.
15.1.8. V prípade skupiny splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený komunikovať v procese verejného obstarávania s verejným
obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene
všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo
osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
15.2.

Doklady a dokumenty uvedené v tomto bode výzvy požaduje verejný obstarávateľ
predložiť vo formáte *pdf a dokument podľa bodu 15.1.6. tejto výzvy bude predložený
aj v editovateľnej forme vo formáte, v akom bol zaslaný záujemcom spolu s touto
výzvou.

16. Vyhodnotenie ponúk:
16.1. pri vyhodnotení ponúk bude použitý tzv. reverzný postup, tzn. po vyhodnotení ponúk
podľa bodu 12. tejto výzvy a zostavení poradia predložených ponúk sa uskutoční
vyhodnotenie ponuky umiestneného na prvom mieste v poradí (bude posúdené
predloženie dokladov a dokumentov požadovaných podľa bodov 15.1.1. až 15.1.3.
a 15.1.5. až 15.1.8.
V prípade, ak budú z titulu predloženia rovnakých cien umiestnení dvaja alebo viacerí
uchádzači na prvom mieste v poradí, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zaslať
výzvu na rokovanie (za účasti na rokovaní uchádzačov umiestnených na prvom mieste)
za účelom zníženia ceny predloženej v ponuke. Následne po rokovaní budú vyzvaní
uchádzači umiestnení na prvom mieste v poradí na predloženie novej ponukovej ceny, na
základe ktorej komisia určí nové poradie.
Následne dôjde k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti u uchádzača umiestneného
na prvom mieste v poradí (bude posúdené predloženie dokladov podľa bodu 11 a 15.1.4.
tejto výzvy).
V prípade identifikovania nezrovnalostí alebo nejasností v predloženej ponuke verejný
obstarávateľ požiada o vysvetlenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste

v poradí. Ak bude vysvetlenie ponuky obsahovať konkrétne doklady alebo dokumenty,
uchádzač umiestnený na prvom mieste v poradí je povinný predložiť vysvetlenie svojej
ponuky vrátane takýchto dokladov alebo dokumentov.
16.2. V prípade vylúčenia uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí postupuje
verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk uchádzača/uchádzačov umiestnených ako
ďalších v poradí, analogicky tak, že vždy vyhodnocuje ďalšieho uchádzača umiestneného
ako prvého v poradí v novo zostavenom poradí.
16.3. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom prostredníctvom elektronickej pošty. Verejný obstarávateľ
bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po
zaslaní informácie o vyhodnotení ponúk na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy.
16.4. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača
o doručenie:
16.4.1. Zoznamu priamych subdodávateľov ( v tomto zozname budú uvedené iné osoby
podľa Prílohy č. 5 tejto výzvy ako aj známi priami subdodávatelia)
16.4.2. podpísaného návrhu zmluvy vrátane príloh v ôsmich originálnych vyhotoveniach,
16.4.3 originálu dokladu „Vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“
v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov“ podľa Prílohy č. 6 tejto výzvy. Bez predloženia
tohto vyhlásenia nie je možné pristúpiť k uzavretiu zmluvy.
16.5. Po poskytnutí riadnej súčinnosti bude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva.
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
17.1. Ponuka musí byť vyhotovená v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku.
17.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku (vzťahuje sa len na doklady a dokumenty pôvodne
vyhotovené v českom jazyku).
17.3. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je
rozhodujúci úradný preklad do slovenského jazyka.
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ, z Grantovej
č. MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/10/SI2.714465 a zo štátneho rozpočtu.

dohody

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 18 .10.2021
Prílohy:
Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 - Obchodné podmienky verejného obstarávateľa
Príloha č. 3 - Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 5 - Zoznam iných osôb
Príloha č. 6 - Vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera
Príloha č. 7 - Formulár „A“– Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky
S pozdravom
Ing. Štefan SEDLÁČEK, v.r.
riaditeľ odboru investorského

