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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Komárno
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306525
Nám. gen. Klapku 1 , 945 01 Komárno
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 35357702703
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ezakazky.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

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

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

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
„Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno "
Referenčné číslo: 88/ME/2017
Hlavný kód CPV
90620000-9
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom obstarávania je mechanizovaná zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno v mestských častiach
Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Obdobie
zimnej pohotovosti je od 15.novembra až do 31.marca nasledujúceho roku v danom zimnom období.
Požadované činnosti súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií:
a)Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách a chodníkoch mechanizmami.
b)Posyp miestnych komunikácií a chodníkov chemickým posypovým materiálom (priemyselná posypová soľ na báze
chloridu sodného), inertným posypovým materiálom s frakciou 2 5 mm resp kombináciou chemického a inertného
posypového materiálu.
c)Súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií a chodníkov.
d)Zabezpečenie pohotovostnej služby z dôvodu včasného začatia vykonávania zimnej údržby
Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb:
1)Celková dĺžka miestnych komunikácií z hľadiska obojsmernej premávky je 210 km, a celková dĺžka chodníkov a úzkych
medziblokových komunikácií prispôsobených na mechanizovanú zimnú údržbu je 70km. Miestne komunikácie z hľadiska
zimnej údržby sú rozdelené do 3 kategórií, pričom 1. kategória (trasy MHD) má dĺžku z hľadiska obojsmernej premávky
60 km, druhá kategória má dĺžku 120 km, a tretia kategória má dĺžku 30 km.
2)Dodávateľ je povinný začať vykonávanie zimnej údržby na pokyn odberateľa počas pracovnej doby, pričom pracovná
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II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

doba sa považuje od 7:00 do 15:00 hod. do jednej hodiny od obdržania pokynu od odberateľa.
3)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 1. kategórie do 4 hodín od obdržania pokynu odberateľa na
začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa.
4)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 2. kategórie a chodníkov do 8 hodín od obdržania pokynu
odberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa.
5)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 3. kategórie do 12 hodín od obdržania pokynu odberateľa na
začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa.
6)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp alebo súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych
komunikácií 1. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom,
hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3,5 m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posyp
chemického materiálu a posyp inertného materiálu frakcie 2 5 mm a s objemom priestoru pre posypový materiál
minimálne 5 m3.alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5t.
7)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp miestnych komunikácií 2. a 3. kategórie minimálne
dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom, hydraulickou radlicou o šírke
minimálne 3m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posyp chemického materiálu a posyp
inertného materiálu frakcie 2 5 mm s objemom pre posypový materiál min. 3 m3 alebo s užitočnou hmotnosťou
materiálu min. 3t.
8)Dodávateľ je povinný používať ako posypový materiál priemyselnú posypovú soľ na báze chloridu sodného, inertný
posypový materiál (drvený kameň s frakciou 2 5 mm) alebo kombináciu priemyselnej posypovej soli a inertného
materiálu v súlade s Technickými podmienkami TP 9/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, Sekcie cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, s názvom Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na
pozemných komunikáciách, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.8.2010 a v súlade s požiadavkou objednávateľa.
Celková odhadovaná hodnota
448 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
90630000-2
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Verejné priestranstvá v meste Komárno
Opis obstarávania:
9)Dodávateľ je povinný zabezpečiť na pokyn odberateľa domácu pohotovosť v počte 1 alebo minimálne 4 vodičov a
vozidiel určených na zimnú údržbu alebo pohotovosť na adrese prevádzky dodávateľa v Komárne v počte minimálne 4
vodičov a vozidiel určených na zimnú údržbu (typ pohotovosti resp. minimálny počet vodičov v prípade domácej
pohotovosti nariaďuje odberateľ). Doba pohotovosti počas pracovných dní trvá od 15:00 do 7:00 hod. nasledovného
dňa. Pohotovosť môže byť nariadená aj počas dní pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov v 12 hodinových
intervaloch, a to od 7:00 do 19:00 alebo od 19:00 do 7:00 hod. Počet 12 hodinových intervalov je limitovaný len
samotným celkovým časom pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov. Dodávateľ má nárok na úhradu za
pohotovosť len za časové obdobie v rámci nariadenej pohotovosti, v ktorom nevykonával zimnú údržbu miestnych
komunikácií.
10)Počas nariadenej domácej pohotovosti je dodávateľ povinný začať vykonávať zimnú údržbu komunikácií najneskôr
do 2 hodín od obdržania pokynu vydaného odberateľom na začatie vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií.
Vodiči počas nariadenej domácej pohotovosti nie sú povinní zdržiavať sa na adrese prevádzky dodávateľa.
11)Počas nariadenej pohotovosti na adrese prevádzky dodávateľa v Komárne je dodávateľ povinný začať vykonávať
zimnú údržbu komunikácií okamžite od obdržania pokynu odberateľa na začatie vykonávania zimnej údržby miestnych
komunikácií. Vodiči počas nariadenej pohotovosti na adrese prevádzky dodávateľa v Komárne sú povinní zdržiavať sa na
adrese prevádzky dodávateľa v Komárne.
12)Odberateľ nariaďuje pohotovosť a jeho typ počas pracovných dní najneskôr do 15:00 hod, a na dni pracovného
voľna, pokoja alebo štátne sviatky najneskôr do 15:00 hod. pracovného dňa predchádzajúcemu dňu pracovného voľna,
pokoja alebo štátnych sviatkov.
13)Dodávateľ je povinný plniť predmet obstarávania za rovnakých cenových podmienok bez ohľadu na dni pracovného
voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov.
14)Dodávateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za vykonávanie zimnej údržby len na čas, počas ktorého vozidlá
aktívne vykonávajú odhŕňanie snehu alebo posyp komunikácií, t.j. nie je oprávnený účtovať čas, počas ktorého sa
vozidlá nakladajú posypovým materiálom alebo prebieha obedná prestávka, oprava vozidla atď.
15)Dodávateľ je oprávnený fakturovať protihodnotu za vykonanú službu mesačne raz, najneskôr v 5. deň nasledovného
mesiaca, pričom súčasťou faktúry bude pracovný denník obsahujúci presný časový rozpis činností jednotlivých vozidiel,
potvrdený odberateľom. Potvrdzovanie pracovného denníka odberateľom prebieha priebežne, najneskôr v nasledujúci
pracovný deň po vykonaní konkrétnej služby.
16)Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť odberateľovi skutočnosť počas kalamitných situácií, keď už vlastnými
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silami nie je schopný zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií.
17)Dodávateľ je povinný úzko spolupracovať so štábom zimnej údržby Mesta Komárno, ktorý riadi zimnú údržbu počas
kalamitných situácií a riadiť sa jeho pokynmi.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
448 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
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

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO
preukazuje:
1. výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
2. potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
3. potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
4. potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
5. dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky,
6.čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
7. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ,
8. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ.
9. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
10. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
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III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov
podľa § 34 Zákona.
Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
Odôvodnenie:
Požiadavka verejného obstarávateľa je objektívna z dôvodu, aby uchádzač resp. záujemca preukázal svoje schopnosti a
skúsenosti úspešne realizovať predmet zákazky. Je schopný plniť predmet zákazky, požaduje informácie o schopnosti a
praktických skúsenostiach uchádzača, ktoré tvoria predmet zákazky a že má dostatočné personálne kapacity na
bezproblémové plnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia,
ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
1.Nákladné vozidlá, ktoré musia byť vybavené sypačom posypového materiálu s užitočnou hmotnosťou min. 7,5 t alebo
s objemom priestoru pre posypový materiál minimálne 5 m3 prispôsobené na posyp chemického materiálu (priemyselná
posypová soľ na báze chloridu sodného) s monosťou nastavenia dávkovania od 15 do 60 g.m-2 a na posyp inertného
materiálu frakcie 2 5 mm (drvený kameň) s možnosťou nastavenia dávkovania do 120 g. m-2 so šírkou posypu od 3 do
6 m a vybavené hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3,5 m. Vozidlá musia byť vybavené GPS systémom s online
prístupom monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla.2
2.Traktory vybavené predným aj zadným náhonom a s vlečenou radlicou o šírke min. 3m. Traktory musia byť vybavené
GPS systémom s online prístupom monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla.2
3.Sypače prispôsobené na posyp chemického materiálu (priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného) s
monosťou nastavenia dávkovania od 15 do 60 g.m-2 a na posyp inertného materiálu frakcie 2 5 mm (drvený kameň) s
možnosťou nastavenia dávkovania do 120 g. m-2 so šírkou posypu od 3 do 6 m vlečené traktorom s užitočnou
hmotnosťou min. 1,5t resp. 2 nákladné vozidlá s vlastným pohonom s rovnakými parametrami dávkovania a rozsýpania
posypového materiálu a s užitočnou hmotnosťou min. 1,5 t schopné premávky na užších miestnych komunikáciách.
Tieto vozidlá musia byť vybavené GPS s online prístupom systémom monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla.
4.Nakladač pre nakladanie posypového materiálu resp. na odhŕňanie snehu z križovatiek s nakladacou lyžicou o objeme
min. 1 m3 ,1
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať
záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak
ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä
podľa §34 ods. 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne
vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.3)

IV.1.6)

IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Všeobecné informácie:
Elektronická aukcia (ďalej len e-aukcia) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva
elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2018 09:00
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IV.2.4)
IV.2.6)
IV.2.7)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2018 10:00
Miesto: Mestský úrad Komárno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

VI.5)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 187 ods. 8 ZVO, t.j. verejný obstarávateľ
využíva možnosť do 18.10.2018 uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií písomne prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa, elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou, okrem posielania oznámení používaných vo
verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a ÚVO a uverejňovanie
informácií a dokumentov v profile.
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu
možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať
elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto
súťažných podkladoch výslovne uvedené inak.
Uchádzač predkladá ponuku na príslušnú časť predmetu zákazky v jednej obálke v súlade s § 66 ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §40 ZVO sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa §53 ZVO
Výšku zábezpeky verejný obstarávateľ stanovil vo výške 14 000,00
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.12.2017
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