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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Horská záchranná služba
IČO: 37879693
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8450
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.ezakazky.sk
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MP Profit PB, s.r.o.
IČO: 50068849
Hliníky 712/25 , 017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Štátna rozpočtová organizácia podľa zákona č.343/2015 Z. z §7 ods. 1) písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Horská záchrana

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
DOM HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY - NÍZKE TATRY - JASNÁ
Referenčné číslo: HZS_NTJAS_06_2019
Hlavný kód CPV
45216123-2
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom stavebných práce je výstavba Domu HZS - Nízke Tatry - Jasná v danej lokalite obec Demänovská Dolina,
parcelné číslo 2944/77, v katastrálnom území Demänovská Dolina je zrealizovaná pre účely vytvorenia nových priestorov
pre činnosť HZS v požadovanej kapacitnej a dispozično-prevádzkovej skladbe a veľkosti. Nový návrh Domu HZS vytvorí
podmienky pre plnohodnotnú činnosť HZS v lokalite, ktorá v posledných rokoch zaznamenala mohutný nárast
návštevnosti. Územie výstavby sa nachádza v obci Demänovská Dolina, pozemok výstavby sú umiestnené v zastavanom
území obce. Navrhovaná projektová dokumentácia rešpektuje základné urbanistické vzťahy daného územia a spôsob
jeho využitia Na 1.nadzemnom podlaží je riešený hlavný vstup do objektu, dispečing HZS, technické zázemie a
garážovanie kompletného motorizovaného parku slúžiaceho pre činnosť HZS. Na 2. nadzemnom podlaží sú navrhnuté
priestory zamestnancov HZS pre výkon predmetnej činnosti, spoločenská hala, zasadačka, jedáleň s kuchyňou a
prevádzkové sklady súvisiace so záchranárskou činnosťou. Na 3. nadzemnom podlaží sú riešené administratívne
priestory a pohotovostné ubytovanie zamestnancov. Súčasťou návrhu Domu HZS- Nízke Tatry - Jasná je návrh statickej
dopravy, súvisiacich terénnych úprav a zelene . V lokalite výstavby Domu HZS je zrealizovaná vzdušná distribučná sieť
VN a NN, 4-stĺpová trafostanica, verejný vodovod a verejná kanalizácia o požadovaných dimenziách a kapacitách.
Riešenie nárokov na zásobovanie energiami, vodou, odvádzanie splaškových vôd a záchyt povrchových dažďových vôd
je v samostatných častiach tejto projektovej dokumentácie, ktoré riešia aj pripojenie na jestvujúce inžinierske siete. Z
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II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

dôvodu situovania jestvujúcej trafostanice príde pred realizáciou výstavby k jej preložke a súvisiacej preložke VN
prípojky a preložke NN rozvodov.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
2 174 494,73 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45112400-9
45262311-4
45300000-0
45310000-3
45321000-3
45331000-6
45330000-9
45332200-5
45332000-3
45112700-2

II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

II.2.6)

45233160-8
Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Demänovská Dolina, parc. číslo 2944/77 KN-C
Opis obstarávania
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY:
SO 01Dom HZS - Nízke Tatry - Jasná
SO 02silnoprúdová prípojka NN
SO 03vodovodná prípojka
SO 04kanalizačná prípojka
SO 05odlučovač ropných látok
SO 06spevnené plochy a chodníky, oporná múry a drobná architektúra
SO 07preložka štvorstĺpovej TS 22/0,4 kV 400kVA - NOVÁ BLOKOVÁ TS EH4 22/0,4 kV 630 kVA
SO 08preložka VN prípojky
SO 09preložka NN rozvodov
- úžitková plocha spolu : 1 562,32 m2
1.NP : 682,09 m2
2.NP : 580,07 m2
3.NP : 300,16 m2
-hrubá podlažná plocha: 1 857,31 m2
1.NP : 763,38 m2
2.NP : 676,88 m2
3.NP : 417,05 m2
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Celková cena stavebných prác v EUR s DPH
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota realizácie
Relatívna váha: 20
Predpokladaná hodnota
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2 174 494,73 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

II.2.7)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého
tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené
kópie týchto dokladov.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený
použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32, ods. 2 písm. a), je
povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32, ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje
potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej
sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 ZVO. Verejný
obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a
ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak
povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca postupovať v zmysle § 33
ods. 2 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač preukáže prehľad o
dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške minimálne 6 000 000,00 EUR bez DPH. Za
obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác.
V prípade, ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné
doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo
odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania 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, ak
odberateľom
i. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
ii. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
3. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s §36 zákona o verejnom obstarávaní: predloženie certifikátu
vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia
uchádzačom. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú
rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
4. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s §35 zákona o verejnom obstarávaní: predloženie certifikátu
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vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva
kvality. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú
rovnocenné normám na systém riadenia kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
5.Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s §35 zákona o verejnom obstarávaní: predloženie certifikátu
vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém manažérstva bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z
členských štátov.
6. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. d) o verejnom obstarávaní: predloženie licencie na zhotovovanie vonkajších
tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné licencie
vydané orgánmi z členských štátov.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú
rovnocenné požiadavkám na vystavenie príslušnej licencie.
7. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. d) Opisom opatrení na zabezpečenie kvality riadenia kontinuity činností
podnikania, osobitne so zameraním na požiadavky zákonov a predpisov, ku ktorým sa zaviazala s ohľadom na kontinuitu
svojich činností a služieb rovnako ako na záujmy príslušných zainteresovaných strán a so zameraním na zlyhanie
personálu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo
podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných
prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota musí byť nad 3 000 000,00 €/ bez DPH v Eur pričom
hodnota zmluvy pri minimálne jednej uskutočnenej stavbe musí byť rovnaká alebo vyššia ako 1 000 000,00 v Eur bez
DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
K bodu 2.: Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom
nasledujúcich kľúčových odborníkov:
Kľúčový odborník č.1: Stavbyvedúci pre pozemné stavby s minimálne 3 ročnou praxou a s platným osvedčením o
vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1 992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby
zodpovednej za riadenie stavebných prác.
K bodu 3: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako
predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských
štátov Európskeho spoločenstva alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané
príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo
záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
K bodu 4: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu STN EN ISO 9001 (systém manažérstva kvality) pre
oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických
noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako
rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému manažérstva
kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
K bodu 5: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu OHSAS 18001 (systém manažérstva bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci) pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí
vychádzať zo slovenských technických noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané
príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný príslušným orgánom členského štátu.
K bodu 6: Uchádzač doloží, že je držiteľom platnej licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných
systémov (ETICS), pričom táto licencia musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských
štátov Európskeho spoločenstva alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj licencie vydané
príslušnými orgánmi členských štátov.
K bodu 7: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 22301:2012 alebo BS 25 999 pre oblasť rovnakú
alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z
noriem členských štátov Európskeho spoločenstva alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj
osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené
uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality riadenia kontinuity činností
podnikania podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.6)

IV.2)

OPIS
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
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IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.06.2019 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.02.2020
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.07.2019 10:00
Miesto: MP Profit PB, s.r.o.
Hliníky 712/25
017 01 Považská Bystrica

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely
tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja
eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom
elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené
súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre
vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. V prípade potreby vysvetlenia
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných
dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek
zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo
prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej
lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Nepostačuje, aby
žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v
prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V
rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ
určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak
verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ
Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť
v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej
komunikácie.
Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ
uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné
pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok
účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty
vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní
s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Faktúry budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 60 000,00 EUR. Ostatné informácie a podmienky
zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.06.2019

5/5

