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Mesto Pezinok 
 

Radničné nám. 7, SK-902 14 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 00305022,  
Tel.: +421 336901121, fax: +421 0336412303, e-mail: Peter.Stetka@msupezinok.sk, dom. stránka: http://www.pezinok.sk  

 

Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6, ods. 1, 
písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 
 

Registračné 
číslo verejného 
obstarávania 

MPK-01/2012/nlsd/T/MM 

 
 

 
 

  

 

 
 

Žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania 
 
Druh obstarávania:  Súťažný dialóg 

 
Registratúrne číslo verejného obstarávania: MPK-01/2012/nlsd/MM 
 
Vybrané položky z CPV: 09320000-8, 09321000-5, 09323000-9, 09324000-6, 45231110-9, 

45231112-3, 45232140-5, 45232141-2, 45232142-9, 45251250-8, 
50721000-5, 65400000-7, 71322200-3, 71321200-6, 71314300-5 

 
Názov predmetu zákazky:  Prenájom a modernizácia tepelného hospodárstva Mesta Pezinok 

za účelom dlhodobej výroby a dodávky tepla a TÚV 
 
Oznámenie zverejnené: __Dodatok k Úradnému vestníku EÚ č. 109/2012, zn. 2012/S-109 

181109, Vestník verejného obstarávania č. 109/2012 z 7. júna 
2012, zn. 06366 - POT __________________________________ 

     názov periodika, číslo, ročník, dátum, číslo oznámenia alebo výzvy 

 
Meno, priezvisko a tituly   
(obchodné meno / názov spoločnosti)  
ktorá žiada o účasť:     

__________________________________________________ 
       údaj podľa dokladu o oprávnení podnikať 

Adresa pre doručovanie na účely tohto 
verejného obstarávania (ak je iná ako 
adresa sídla žiadateľa)   __________________________________________________ 
      ulica, č. d. PSČ, obec (prípadne časť obce, ak sa uplatňuje) 

Meno priezvisko, tituly a postavenie 
štatutárneho zástupcu žiadateľa   
     __________________________________________________ 
       štatutárny zástupca žiadateľa 
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Meno priezvisko, tituly a postavenie  
kontaktnej osoby žiadateľa pre   
tento prípad verejného obstarávania *) __________________________________________________ 
       kontaktná osoba žiadateľa 
 
 
 
 
 

        
Telekomunikačné údaje žiadateľa:  Pevná linka *): _______________________ 
        
     Fax *):  _______________________ 
        
     Mobil *): _______________________ 
        
     E-mail *): _______________________ 
        
     Domovská stránka: _________________ 
 
 

        
Obchodné údaje žiadateľa:   IČO:  _______________________ 
        
     DIČ:  _______________________ 
        
     IČ DPH: _______________________ 
        
     Peňažný ústav: _______________________ 
        
     Číslo účtu: _______________________ 
 
 
   
V Pezinku dňa: ___________________ 
 
 
 
Touto žiadosťou o účasť podanou v určenej lehote v súlade s § 17 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadam záväzne 
o zaradenie do procesu verejného obstarávania organizovaného Mestom Pezinok v postavení osoby 
podľa § 6, ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 24 ods. 1, písm. b) a ods. 3 
zákona o verejnom obstarávaní a súčasne žiadame o poskytnutie / zaslanie informatívneho dokumentu, 
ak budem vyzvaný na predloženie prvej čiastkovej ponuky a vyjadrujem súhlas so spracovaním našich 
osobných údajov (ak budú poskytnuté) v zmysle § 7 ods. 1, 2, zák. č 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov pre účely tohto zadávania zákazky Mestom Pezinok. 
 
 
 

___________________________________ 
štatutárny zástupca (potenciálneho) záujemcu 

meno, priezvisko, tituly, postavenie 
 
 
Poznámka:  Vyplňte polia uvedené žltým poľom ___________ 

 Vami uvedené údaje budú porovnané s informáciami vo verejných registroch 
a zoznamoch 


