Telovýchovná jednota Rapid Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Hrachová 974/4, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO:

00681512

Vážení dodávatelia!
Vec: Výzva na predkladanie návrhov/ponúk - Verejná obchodná súťaž
Telovýchovná jednota Rapid Bratislava vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž (VOS) podľa §
281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako
„Obchodný zákonník“), o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na zákazku s názvom:
"Novostavba športovej haly TJ RAPID" na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.
1. Identifikácia vyhlasovateľa/zadávateľa:
Názov: Telovýchovná jednota Rapid Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Hrachová 974/4, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO:

00681512

DIČ: 2020358934
IČ DPH: SK2020358934
Telefónne číslo: 0915 834 005
e-mail: jan.longa@gmail.com
www.tjrapid.sk
2. Miesto predloženia/doručenia návrhu/ponuky:
Osobne/pošta:Telovýchovná jednota Rapid Bratislava, Hrachová 974/4, 821 05 BratislavaRužinov
Elektronicky: jan.longa@gmail.com, alt.email: rapid.tj.ba@gmail.com
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Ján Longa
3. Predmet zákazky:
3.1 Názov zákazky: „Novostavba športovej haly TJ RAPID“
3.2 Stručný popis:
Telovýchovná jednota Rapid Bratislava, združuje oddiely karate, modernej gymnastiky,
orientačného behu a cyklistiky. Svoju športovú činnosť vykonáva len v prenajatých priestoroch
školských telocviční a mestských hál. Snahou TJ je vybudovať športovú halu na vlastnom
pozemku v areály TJ Rapid Bratislava a vytvoriť dlhodobé zázemie pre športové využitie
hlavne ponúknuť dievčatám aj chlapcom z mestskej časti tréningy karate, modernej
gymnastiky, všeobecnej gymnastiky, a aerobiku. V súčasnosti máme schválenú dokumentáciu
na stavebné povolenie. Predmetom zákazky je realizácia Športovej haly, ktorá bude mať
plochu 175m2 + šatne a sociálne zariadenia.
Ďalšie podrobné informácie viď nižšie a v Prílohe č.1- Projektová dokumentácia a Príloha č.2
- Formulár cenovej ponuky (s výkazom výmer).

3.3 Obhliadka miesta: je nepovinná a bude individuálne na základe písomnej /telefonickej
žiadosti uchádzača v predstihu min. jeden deň vopred a vzájomnom dohodnutí sa na
konkrétnom čase, a to v čase od 16:00 – 18:00 hod so stretnutím na adrese v sídle : Hrachová
4, Bratislava.
3.4 CPV hlavný kód: 45212220-4 - Stavebné práce na objektoch viacúčelových športových
zariadení
3.5 Komplexnosť predloženia ponúk: ponuky je možné predkladať na celý predmet zákazky.
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom VOS: Zmluva o dielo
5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Pozemný stavebný objekt:
Hlavný objekt SO-01 - Navrhovaná športová hala je charakterizovaná ako jednopodlažný
objekt bez podpivničenia. Strešná konštrukcia je sedlová, bez využitia. Objekt je navrhnutý z
konvenčných materiálov tak ako konštrukčný systém.
Vstup do športovej haly je navrhovaný zo strany futbalového ihriska z juhozápadnej strany
objektu. Športová hala bude slúžiť hlavne investorovi - TJ Rapid a jeho oddielom. Hala je
dimenzovaná pre celkovo 10 osôb. Cvičiaca sála nie je navrhovaná pre loptové športy. Z
návštevníkmi sa v návrhu neuvažuje. Pre telesne znevýhodnené osoby bude v mieste vstupu
do objektu inštalovaná schodisková plošina.
Statická doprava je riešená na pozemku investora na parcele číslo: 2211/6 pre 4 osobné autá,
z toho jedno parkovacie miesto bude vyhradené pre telesne znevýhodnené osoby. Prístup na
pozemok je z ulici Hrachová.
Stavebný objekt SO-02 – Požiarna nádrž
Stavebný objekt SO-03 – Prípojka splaškovej kanalizácie bude napojená na jestvujúcu
areálovú vetvu, do prečerpávajúcej šachty pred budovou administratívy. Vedenia potrubia
bude na pozemku investora v časti parkovacích plôch.
Stavebný objekt SO-04 – sú navrhované spevnené plochy – pochôdzne. Navrhované
spevnené plochy nachádzajúce sa v okolí športovej haly sú prispôsobené pre pohyb
návštevníkov. Nášľapná vrstva je navrhovaná ako betónová – Premac – Klasiko(bezškárové).
Celková skladba spevnenej plochy je zdokumentovaná v projektovej dokumentácií v časti
architektúra ( Pôdorys 1.N.P), s označením P3.
Stavebný objekt SO-05 - je navrhované oplotenie v ostatných častiach pozemku, kde je
potrebné nahradiť súčasné nevyhovujúce pletivové a betónové oplotenie. Navrhované
oplotenie bude na základových pásoch v hĺbke min.900mm pod upraveným terénom, kde
nadzemná časť je vyskladaná z DT20 zaliatych prostým betónom B15. Pletivo je navrhnuté z
drôtu hr.=2,5mm s plastovou vrstvou s okami 60/60mm a výšky 1800mm. Základy budú
vzhľadom na terén odskakované, tak aby bolo vždy zabezpečené založenie základov v
nezamŕzajúcej hĺbke min. = 900mm pod upravený terén.
Ostatné časti stavby podľa stavebných objektov sú označené a určené v ďalšom texte.
Zoznam a bilancie stavebných objektov:
SO-01 – Novostavba športovej haly
Zastavaná plocha objektom
bez terás a spevnených plôch

266,00 m2

Úžitková plocha objektu

228,87 m2

Obytná plocha objektu
Výška objektu v hrebeni strechy

- m2
+6,120 m
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Osadenie objektu oproti upravenému terénu

+0,100 - 1,800 m

Osadenie objektu od pravej hranice ( admi. ) min.

1,200 m

Osadenie objektu od ľavej hranice min.

2,730 - 3,970 m

Osadenie objektu od prednej hranice min.

0,000 m

Osadenie objektu od zadnej hranice min.

0,735 - 0,825 m

V prípade ak sa v PD a v zadávacích podkladoch vyskytuje odovlávka na konkrétnu značku
/typ, názov, výrobcu, platí odkaz “alebo ekvivalentný”, ktorý bude v súlade s PD. Uchádzač
môže ponúknuť aj tovar s lepšími vlastnosťami ako je zadefinované, resp. ekvivalentný.
Ďalšie podrobné informácie viď nižšie a v Prílohe č.1- Projektová dokumentácia a Príloha č.2
- Formulár cenovej ponuky (s výkazom výmer).
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 257 515 ,42 EUR bez DPH/ 309 018,50 EUR s
DPH
7. Miesto uskutočnenia stav. prác: k.ú. Ružinov (805556), obec BratislavaRužinov, Parcelné čísla: 2211/25,ulica: Hrachová podľa situácie PD v prílohe
č.1.
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
20 mesiacov od odovzdania staveniska
9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy
10. Financovanie predmetu zákazky: 50% oprávenných výdavkov by mali byť
financované z Fondu na podporu športu , výzva s názvom „Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovej infraštruktúry“ , číslo: 2020/001 a zvyšné vlastné zdroje.
11. Obchodné podmienky: Splatnosť faktúr 30 dní od doručenia. Zálohy ani preddavky
sa neposkytujú. Bude sa vyžadovať preukázať potvrdenie o zodpovednosti za škodu
/profesijnú zodpovednosť v min. výške ceny diela a banková záruka na vykonanie diela
vo výške 5% z ceny diela do 7 dní od podpisu zmluvy. Fakturácia bude prebiehať po
ukončení kal. štvrťroka na základe súpisu skutočne vykonaných prác. Akceptujú sa
štandardné obchodné podmienky podľa obchodného zákonníka vzťahujúce sa
k zmluve o dielo. Úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia taktiež
uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch. Odkladacia podmienka účinnsi
zmluvy bude: ZoD nadobudne účinnosť len v prípade schválenia žiadosti
o dotáciu/príspevok z Fondu na podporu športu, výzva s názvom „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo: 2020/001. Ak bola
ZoD uzavretá skôr ako bolo doručené rozhodnutie o schválení žiadosti, účinnosť
nadobudne v deň doručenia takéhoto rozhodnutia.
12. Lehota na predloženie ponuky: 30.04.2021 do 14:00
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne na adresu viď bod 2
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob
hodnotenia ponúk: Najnižšia cena v EUR bez DPH
15. Pokyny na zostavenie ponuky OBSAH PONUKY :
15.1

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO,
DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, kontaktná osoba, s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa návrh/ponuka predkladá.
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b. Nacenení „Výkaz výmer“ predmetu zákazky v Prílohe č.2 - Formulár cenovej
ponuky vo formáte excel., na ktorú/é predkladá ponuku. Uvedený formulár
môže byť vhodne upravený pri zachovaní min. obsahovej náplne v ňom
uvedenej. Bude súčasťou ZoD v prípade úspešnosti uchádzača. V prípade ak
sa vyskytuje odvolávka na konkrétnu značku platí odkaz „alebo ekvivalentný“
v súlade s PD a treba uviesť náhradu.
c. Návrh na plnenie kritéria Podľa prílohy č.3. Dokument bude podpísaný
oprávnenou osobou za uchádzača.
d. Technické podklady (prospekty) na komponenty zákazky: okná, dvere,
obložkové zárubne, komín, krytina z predzvetraného titánzinkového TiZn
plechu, podlah. krytina PVC, priehradové väzníky
e. Doklady k podmienkam účasti (doklad o oprávnený uskutočňovať
stavebné práce predmetu zákazky, zoznam uskutočnených stav. prác
a min. 1 referencia na pozemnú stavbu, údaje stavbyvedúci pozemné
stavby - osvedčenie a profesijný životopis)
f.

15.2

Zoznam navrhovaných subdodávateľov. Podľa prílohy č.4. Vyžaduje sa, aby
uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
Navrhovaný subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienky účasti ako
uchádzač, a to vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude realizovať v
subdodávke. Bude súčasťou ZoD v prípade úspešnosti uchádzača.
Uvedené sa nevzťahuje sa na uvedenie dodávateľa tovaru.

Úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia taktiež uvedie údaje
o všetkých známych subdodávateľoch.
Ostatné požiadavky na spracovanie ponuky:
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
b) V prípade predloženia dokumentov ponuky v inom ako slovenskom, resp.
českom jazyku sa vyžaduje úradný preklad do štátneho jazyka.
c) ponuka v prípde el. formy zaslanej e-mailom sa predkladá ako sken originálu,
resp. úradne overejnej kópie v pdf., resp. jpg., ocenený výkaz výmer musí byť
predložený v el. forme v exceli!
d) ponuka v listinnej forme sa predkladá ako original/úradne overená kópia/prostá
kópia/ , ocenený výkaz výmer Formulár cenovej ponuky musí byť predložený
v exceli na pamäťovom médiu!
e) Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
-

cena v eurách bez DPH
sadzba DPH v % a výška DPH v eurách
cena celkom v eurách vrátane DPH
Posudzovaná bude celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH.
Ak nie je uchádzač platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke
a cenu uvádza v EUR totožnú v riadku bez DPH ako aj s DPH. DPH môže uviesť
0, resp. si bunky upraví len na EUR všade.
f) Zaokrúhľovanie celkových položkových cien bude na 2 desatinné miesta.
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16. Podmienky účasti
1. Predkladateľ /uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce predmetu
zákazky. V ponuke/návrhu predloží doklad, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať stavebné
práce predmetu zákazky.
2. Zoznam uskutočnených stavebných prác, za posledných 5 rokov od vyhlásenia súťaže
s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, dokladom je potvrdená
referencia alebo iný dôkaz o plnení potvrdený odberateľom; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o
ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zoznam stavebných prác bude obsahovať zákazky stavebných prác na pozemných
stavbách (budovách) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (od
vyhláseniaVOS), ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote min. 250 000,- EUR bez DPH
alebo ekvivalent v inej mene, pričom musí obsahovať min. 1 zákazku uskutočnených
stavebných prác v hodnote min. 200 000 EUR bez DPH. Uvedená podmienka sa dá
preukázať aj 1 referenciou spĺňajúcu sumárny finančný objem).
3. údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených
na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
Uchádzač predkladá údaje za min.1 osoba : Stavbyvedúci (SV) z kategórie : Pozemné
stavby. Požaduje sa prax v pozícii stavbyvedúci pre pozemné stavby min. 5 rokov.
Preukázanie praktickej skúsenosti s realizáciou min. 1 zákazky na budove kategórie
pozemné stavby v min. hodnote 200 000 EUR bez DPH, kde bol v pozícii ako
stavbyvedúci pre pozemné stavby , pričom výkon činnosti SV bol min. 70% lehoty
výstavby.
Uchádzač predloží ďalej údaje za SV vo forme stručného profesijného životopisu, ktorý
bude obsahovať najmä údaje súčasný zamestnávateľ/zamestnanie a údaj o type prac.
vzťahu k uchádzačovi ak je uplatniteľné (TPP, živnosť,iná zmluva,...), prehľad praxe v
členení názov zamestnávateľa ak nie je zamestnávateľ tak objednávateľ stavby, sídlo,
doba výkonu SV od MM/RRRR do MM/RRRR, stručný popis prac. náplne a uvedenie
realizovaných stavieb ako SV. Prof. životopis obsahovať aj min. údaje pre referenčnú/é
stavbu/y ako názov a sídlo objednávateľa, doba výstavby, doba výkonu funkcie SV,
názov funkcie / prac. pozície na stavbe, náklady stavby, stručný popis stavby,
kontaktné údaje pre overenie referencie ak je to možné, resp. iný vhodný dôkaz ako
napr. údaj zo stav. denníka, ZoD, alebo prebereacieho protokolu stavby, resp. iný
relevantný info zdroj pre overenie. Pre údaje o overení referencie postačí predložiť len
fotokópiu alebo sken predmetného dokladu ak nie sú poskytnuté údaje na kontaktnú
osobu. Uchádzač môže využiť vzor Príloha č.6 – Porfesijný životopis.
Alternatívne ak to nebude vyplývať zo životopisu môže predložiť uchádzač vyhlásenie,
či ide o inú kapacitu alebo vlastného zamestnanca.
Uchádzač predkladá osvedčenie SV o odbornej spôsobilosti vydaného SKSI na výkon
činnosti stavbyvedúceho v uvedených kategóriách podľa zákona č. 138/1992 Zb. v
znení neskorších predpisov "alebo ekvivalentný" . Osoba podľa §8 zákona
uzná aj rovnocenný doklad v rámci EÚ, ktorý umožňuje vykonávať požadovanú činnosť
v krajine ktorá doklad vydala a je uznávaný /použiteľný pre uvedenú činnosť výkonu
SV v rámci Slovenska (napr. môže ísť o dočasného alebo usadeného člena v rámci
SKSI). Akceptuje sa aj kópia dokladu s odtlačkom pečiatky a podpisom odborníka.
Za nesplnenie vyššie uvedených podmienok účasti bude uchádzač z VOS vylúčený!
17. Otváranie ponúk: 30.05.2021 o 14:30 účasť pre uchádzačov je možná pri doržaní
aktuálnych pandemickýh opatrení.
Adresa: Telovýchovná jednota Rapid Bratislava, Hrachová 974/4, 821 05 BratislavaRužinov.
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18. Postup pri otváraní ponúk: na otváraní sa môžu zúčastniť oprávnené osoby za
uchádzačov, ktorí predožili ponuky, pričom v prípade zastúpenia na základe plnej
moci sa predloží originál alebo úradne overená kópia plnej moci.
19. Lehota viazanosti ponúk: 08/2021
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Ján Longa
21. Spôsob vyhodnotenia súťaže
Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, zadávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek
na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk
na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí (super reverznou metódou). Ak dôjde k vylúčeniu tohto
uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste
v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Uvedené pravidlá nevylučujú, aby zadávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet
zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili
ponuku.
22. Ďalšie informácie
a) Zadávateľ si vyhradzuje právo postup VOS zrušiť, v prípade zmeny okolností za ktorých
sa vyhlásila VOS alebo iných odôvodnených prípadoch s uvedením dôvodu a
oboznámením uchádzačov. V prípade ak nebude predložených viac ako 2 ponuky
môže sa zadávateľ rozhodnúť či vyhlásenú VOS nezruší a nezopakuje. Vyhlasovateľ je
oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený odmienuť
predložené návrhy, resp. VOS zrušiť aj v prípade ak mu nebude schválená dotácia
z Fondu na podporu športu. Uchádzači budú o uvedených skutočnostiach informovaný
písomne.
b) Prípadné otázky môžete včas adresovať (najneskôr 5 prac. dni pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk) písomne, odporúčame e-mailom na kontaktnú osobu pre
verejné obstarávanie v úvode výzvy. Zodpovedané budú najneskôr do 3 prac. dní odo
dňa prijatia. Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel.
c) Zadávateľ si vyhradzuje právo na zmenu, resp. doplnenie informácií uvedených v tejto
výzve najneskôr 2 prac. dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk) a informovať
uchádzačov. V prípade podstatnej zmeny zadania bude predĺžená lehota na
predkladanie ponúk. Oznamy budú zasielané e-mailom ak bude záujemca známy alebo
prostredníctvom zverejenia na webstránke www. tjrapid.sk.
d) Zadávateľ v prípade nejasností v cenových ponukách, podmienkach účasti, resp.
chýbajúcom doklade alebo prílohe, môže požiadať o vysvetlenie, resp. doplnenie
ponúk. Ak sa identifikuje mimoriadne nízka ponuka bude uchádzač požiadaný
o vysvetlenie. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie, resp. doplnenie do 2 prac. dní odo
dňa doručenia požiadavky ak vyhlasovateľ neurčí dlhšiu lehotu v žiadosti.
Vysvetlením ponuky nemôže prísť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Zadávateľ vylúči z hodnotiaceho
procesu ponuky uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky účasti alebo požiadavky na
predmet zákazky, resp. nedoručia požadované vysvetlenie /doplnenie ponuky alebo
dokladov k podmienkam účasti v stanovenom termíne, resp. doručené vysvetlenie
ponuky/mimoriadne nízkej ponuky alebo dokladov k podmienkam účasti nebude v
súlade s požiadavkou vyhlasovateľa. Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre
tento účel.
e) Uchádzači budú oboznámení s výsledkom VOS do 5 pracovných dní odo dňa
ukončenia vyhodnotenia ponúk.
f) Všetky náklady s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
g) Zadávateľ upozorňuje uchádzačov, že doručená ponuka môže byť zahrnutá do
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vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam
definovaným vo výzve na predkladanie návrhov, obsahuje všetky náležitosti definované
vo výzve a bola predložená v lehote určenej vo výzve. V prípade úmyselného
poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácii bude ponuka vylúčená. Ak
uchádzač nedoručí v stanovenej lehote vysvetlenie, resp. doplnenie ponuky bude
vylúčený z VOS aj v takomto prípade. Zo súťaže bude vylúčená ponuka, ktorá nespĺňa
požiadavky na predmet zákazky.
h) Ukončenie vyhodnotenia predložených ponúk bude do 60 prac. dní dní odo dňa, kedy
uplynula lehota na predloženie ponúk. V odôvodnených prípadoch (napr. pri
vysvetľovaní ponuky a pod.) môže byť uvedená lehota primerane predĺžená.
i) Počítanie lehôt sa v obchodnej verejnej súťaži riadi §122 Občianskeho zákonníka,
podľa ktorého lehota začína plynúť nasledujúci deň po uverejnení výzvy na podávanie
návrhov vrátane podmienok súťaže a končí sa v deň, ktorý je vyhlasovateľom určený
ako posledný deň lehoty na predkladanie návrhov.
V prípade zaslania elektronickej pošty je počítanie lehôt od preukázateľného doručenia
správy a nie čas prečítania správy.
j) Úspešný uchádzač doručí do 5 prac. dní odo dňa doručenia oznámenia /informácie o
prijatí ponuky podpísaný návrh zmluvy o dielo (ZoD) vrátane príloh v požadovanom
počte 4 ks. Návrh ZoD bez príloh zašle vyhlasovateľ spolu s informáciou o prijatí
ponuky spoločne. V prípade ak úspešný uchádzač nedoručí návrh ZoD v súlade s
uvedenými podmienkami bude sa to považovať za neposkytnutie súčinnosti a vyzvaný
na podpis zmluvy bude druhý v poradí atď. Uvedené pravidlo v predchádzajúcej vete
bude platiť na všetkých vyzvaných na súčinnosť rovnako. Uvedenému uchádzačovi sa
oznámi, že neposkytol súčinnosť v danej lehote podľa požiadaviek a preto s ním nebude
uzavretá ZoD.
k) Zákon č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Vyhlasovateľľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných
užívateľov výhod, ak sa na nich daná povinnosť vzťahuje alebo ktorých subdodávatelia,
ktorí sú známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod
zapísaných konečných užívateľov výhod, ak sa na nich daná povinnosť vzťahuje.
Uvedená povinnosť o zápise v zozname konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na
subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu VOS.
l) Predložené návrhy sú navrhovatelia oprávnení odvolať (vziať späť), meniť alebo
dopĺňať len do uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.
V Bratislave 30.3.2021
S úctou

Ing. Ján Longa v.r.
......................................................
Ing.Ján Longa
Predseda o.z.
TJ Rapid Bratislava

Prílohy:
Príloha č.1 – Projektova_dokumentacia
Príloha č.2 – Formular_cenovej_ponuky
Príloha č.3 – Návrh_na_plnenie_kriterii
Príloha č.4 – Zoznam_navrhovanych_subdodavatelov
Príloha č.5 – Stavebne_povolenie
Príloha č.6 – Porfesijný životopis
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