E.4 – Informácie o subdodávateľoch
Názov zákazky: Výstavba zberného dvora – Dolná Streda
Názov uchádzača: Stavebná mechanizácia s.r.o., Bytčianska 123, 010 03 Žilina

Zoznam subdodávateľov:
Názov a identifikačné údaje
subdodávateľa:
neznámy
neznámy
Neznámy
neznámy

Podiel zákazky:

Predmet subdodávky:

1,51 %
8,05 %
0,29 %
3,74 %

Kamerový systém
Elektroinštalácie, bleskozvod
Dodávka asfaltu
Zdravotechnika, vykurovanie,
kanalizácia

*) Nakoľko nám ešte nie je známy subdodávateľ, ktorý bude v danom čase dodávať a zabezpečovať
danú časť zákazky a postupujeme hospodárne a efektívne – výber dodávateľa – subdodávateľa
budeme zabezpečovať až v reálnom čase. Ak bude naša spoločnosť úspešná, pred podpisom zmluvy
o dielo predložíme zoznam subdodávateľov a budeme akceptovať všetky podmienky spojené
s informačnou povinnosťou nástupu subdodávateľa a podmienky, ktoré zákon o verejnom obstarávaní
spája s účasťou subdodávateľa. Subdodávateľ si sám zabezpečí materiál a požadované certifikáty budú
súčasťou subdodávateľskej zmluvy.

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke
uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov
a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú
verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.
Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov
predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný najneskôr
v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

..................................................................
Ing. Richard Štrauch
Konateľ spoločnosti

