Marius Pedersen
Vážený pán primátor
Lng. Martin Tomčányi
Námestie republiky 1176/ 1O,
926 Ol Sereď

V Tren č íne,

dňa

l l. l. 20 16

Vec:
Žiadost' o sprístupnenie informácií podl'a zákona č. 21 112000 Z. z. o slo bodno m
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len " infozáko n")

Táto žiadosť o sprístupnenie informácií (ďalej len ..žiadost"') je určená Mestu Se reď (ďalej len
.,mesto·') ako povinnej osobe podl'a § 2 ods. l infozákona.
Žiadatel'om je spoločnosť Marius Pedersen, a.s., 91 l Ol Trenčín, Opatovská 1735, IČO 341 1590 l
(ďalej len "žiadate l"').
Táto žiadosť sa týka informácií o spôsobe preukázania splnenia podmienok účasti v súvislosti
s verejným obstarávaním komunálnych služieb v meste Sereď zmysle nižšie uvedených otázok.
Žiadateľ navrhuje sprístupnenie informácií v listinnej podobe zaslané na adresu Marius Pedersen,
a.s., 911 Ol Trenčín , Opatovská 1735, IČO 3411590 l
Týmto si Vám žiadater dovol'uje

požiadať o

sprístupnenie nasledovných informácií:

l.

Dovol'ujeme si verejného obstarávatel'a pož i adať o sprístupnenie všetkých dokladov, ktorými
úspešný uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti.
2. Ak úspešný uc hádzač využi l možnosť preukázať podmienky účasti čestným vyhlásením ,
dovol'ujeme si verej ného obstarávatel'a požiadať o sprístupnenie všetkých dokladov, ktoré podl'a §
44 ods. l zákona o verejnom obstarávaní ma l doložiť úspešný uchádzač.
Dovol'ujeme si verejnému obstarávatel'ovi
21 l /2000 bod)

pripomenúť jemu

iste známy fakt_ že podl'a § 2 1a zákona

l . Priestupku sa dopustí ten, kto
a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením
sprístupnenie informácií,
c) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
2. Za priestupok podl'a odseku l možno

ul ož iť

za príčiní

porušen ie práva na

pokutu do l 650 eur a zákaz č innos ti až na dva roky.

S pozdravom.

ujan
oločnosti

os ti

č.

Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
646/2016

V Seredi,18.01.2016

Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
Vec:

Sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „infozákon“) na
žiadosť

Na základe Vašej žiadosti podľa infozákona na sprístupnenie informácií z verejnej zákazky
„Komunálne služby v meste Sereď“ podanej 12. januára 2016 Vám sprístupňujeme požadované
informácie v plnom rozsahu:
1. Preukázanie splnenia podmienok úspešným uchádzačom pred vyhodnotením výsledku súťaže
bez využitia možnosti predloženia čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“)
a) § 26 zákona – výpis zo zoznamu podnikateľov vedeného ÚVO.
2. Preukázanie splnenia podmienok úspešným uchádzačom na základe využitia možnosti
predloženia čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona :
b) § 26a zákona – výpis zo živnostenského registra,
c) § 27 zákona – informácia z banky a čestné vyhlásenie,
d) § 28 a) zákona – zoznam referencií,
e) § 28 j) zákona – zoznam technického vybavenia,
f) § 28 k) zákona – čestné vyhlásenie.
V súlade s infozákonom a smernicou mesta Sereď na poskytovanie informácií podľa infozákona Vám
zároveň zasielame šek na úhradu nákladov na zaslanie sprístupnených informácií v listinnej podobe
poštou.

S pozdravom
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Vybavuje : Bc. Branislav Koričanský, referent verejného obstarávania
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