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Informácie o subdodávateľoch 
 
Názov zákazky:   „Horňa - kanalizácia 1. etapa“ 

Názov uchádzača:   NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník 
 
Zoznam subdodávateľov:  

Názov a identifikačné údaje 
subdodávateľa (adresa, IČO): 

Podiel 
zákazky: 

Predmet 
subdodávky: 

Údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa 

(meno, priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia) 

Bez subdodávky    
    
    

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. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra 
partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa 
Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
V Slivníku, dňa 23.01.2023 
  

  

 
 
 
 
 

.................................................................. 
Ing. Peter Novák 

konateľ spoločnosti, NOVICOM s.r.o. 


