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Slovensko-Bratislava: Učebné pomôcky a zariadenia
2019/S 096-231535
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
00603295
Šíravská 7
Bratislava-Vrakuňa
821 07
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 240204804
Kód NUTS: SK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.ezakazky.sk
I.2)

Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.ezakazky.sk

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)

Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“
Referenčné číslo: 6/ME/2019

II.1.2)

Hlavný kód CPV
39162200

II.1.3)

Druh zákazky
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Tovary
II.1.4)

Stručný opis:
Fyzikálna učebňa
Učebňa bude obsahovať zariadenie pre 18 žiakov, pracovisko učiteľa, kovovú skriňu na odkladanie pomôcok,
interaktívnu tabuľu a didaktické pomôcky z mechaniky, termodynamiky, optiky, elektriny a magnetizmu,
patričné snímacie senzory a k tomu potrebná IKT technika. V učebni bude prebiehať skupinová práca mladých
výskumníkov na žiackych laboratórnych pracoviskách formou ostrovčekov. V pracovných ostrovčekoch bude
zabudované pripojenie na 230 V, ale aj bezpečné napätia (3, 6, 9,12, 24 V).
V rámci stavebných prác budú v učebni realizované elektroinštalačné, vodoinštalačné a maliarske práce,
vybuduje sa sadrokartónová odhlučnená priečka, pôvodná PVC podlaha sa vymení za kaučukovú vhodnú do
laboratórneho prostredia.
Biologicko-chemická učebňa
V učebni sa namontuje interaktívna tabula, dataprojektor, notebook a aplikačný softvér pre učiteľa. Pre plnú
funkčnosť výchovno-vzdelávacieho procesu sa doplnia didaktické pomôcky na chémiu (laboratórne sady, 3D
modely, preparáty hmyzu, živočíchov, rastlín, častí ľudského tela, minerály, váhy a podobne).
Polytechnická učebňa
V učebni bude osadené pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom, pracovisko žiaka
obrábanie dreva, pracovisko žiaka obrábanie kovu, pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie, taburety, dielenské
skrine-kovové. V rámci didaktických pomôcok sa zakúpia sady na obrábanie dreva, kovu, ručné a elektrické
náradie a učebné sady na meranie spotreby el. energie, na znázornenie bezpečného využitia elektrickej energie
v domácnosti, skleníkového efektu, znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie s iné.
Po stavebnej stránke sa v učebni zrealizujú elektroinštalačné, sadrokartónové a maliarske práce, odstráni sa
časť nenosnej priečky (zväčší sa učebňa), miestnosť sa zvukovo utesní, pôvodná PVC podlaha sa vymení za
záťažové PVC.
IKT učebňa
IKT učebňa pre 16 žiakov je zariadená vhodným nábytkom a má funkčné sieťové aj elektrické rozvody.
Aktivitou sa realizuje a dodá interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, softvér, učiteľské PC, 16
klientskych staníc pre žiakov, zázemie pre učiteľov, softvér na ovládanie žiackych počítačov, operačný systém,
kancelársky balík, ďalší e-learning softvér.
Jazyková učebňa
Existujúca jazyková učebňa pre 16 žiakov bude zariadená najnovšou technikou. V rámci aktivity sa dodá nový
nábytok (pracovisko učiteľa, žiacky stôl - 8 ks, stolička - 16 ks), učiteľská PC zostava, softvér a elektronická
jednotka na prenos a konverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie).
Súčasťou príslušnej časti zákazky (ceny) sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom
zákazky:
Doprava na miesto určenia
Záruka a záručný servis po dobu 24 mesiacov
Zaškolenie obslužného personálu

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 379 195.87 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti

II.2)

Opis
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II.2.1)

Názov:
Časť 1: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť č.: 1

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
30236000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Základná škola Rajčianska, Rajčianska 3, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Základná škola Žitavská, Žitavská 1, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Základná škola Železničná, Železničná 14, 821 07 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA, k. ú. Vrakuňa.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Časť 1: Technické a technologické vybavenie - IKT
— Súčasťou dodania je aj odborná inštalácia a umiestnenie IKT do jednotlivých učební,
— Uchádzač v ponuke predloží špecifikáciu predmetu zákazky - vlastný návrh na plnenie zákazky, ktorý musí
spĺňať minimálne požadované parametre uvedené v týchto súťažných podkladov, o konkrétne označenie
výrobkov, a to minimálne výrobcom, typovým označením alebo iným označením, ak je to potrebné na
jednoznačné určenie konkrétneho výrobku
— Kvalitatívne a výkonnostné parametre výrobkov, ktoré navrhuje uchádzač predložiť ako predmet zákazky,
preukáže úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy s verejným obstarávateľom, predložením vyhlásení o
zhode vydaných výrobcom alebo dovozcom alebo vyhlásení o parametroch alebo iných dokladov vydávaných
podľa zákona alebo iných predpisov platných na území členských štátov EÚ

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 65 409.11 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov ŠF EÚ Operačný program IROP a zo zdrojov verejného
obstarávateľa a zo zdrojov štátneho rozpočtu

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
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Časť 2: Didaktické pomôcky
Časť č.: 2
II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
39162200

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Základná škola Rajčianska, Rajčianska 3, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Základná škola Žitavská, Žitavská 1, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Základná škola Železničná, Železničná 14, 821 07 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA, k. ú. Vrakuňa.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Časť 2: Didaktické pomôcky
— Súčasťou dodania je aj odborná inštalácia a umiestnenie pomôcok, ak to daná pomôcka vyžaduje,
— Uchádzač v ponuke predloží špecifikáciu predmetu zákazky - vlastný návrh na plnenie zákazky, ktorý musí
spĺňať minimálne požadované parametre uvedené v týchto súťažných podkladov, o konkrétne označenie
výrobkov, a to minimálne výrobcom, typovým označením alebo iným označením, ak je to potrebné na
jednoznačné určenie konkrétneho výrobku
— Kvalitatívne a výkonnostné parametre výrobkov, ktoré navrhuje uchádzač predložiť ako predmet zákazky,
preukáže úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy s verejným obstarávateľom, predložením vyhlásení o
zhode vydaných výrobcom alebo dovozcom alebo vyhlásení o parametroch alebo iných dokladov vydávaných
podľa zákona alebo iných predpisov platných na území členských štátov EÚ

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 225 112.76 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov ŠF EÚ Operačný program IROP a zo zdrojov verejného
obstarávateľa a zo zdrojov štátneho rozpočtu.

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok
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Časť č.: 3
II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
39160000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Základná škola Rajčianska, Rajčianska 3, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Základná škola Žitavská, Žitavská 1, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Základná škola Železničná, Železničná 14, 821 07 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA, k. ú. Vrakuňa.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok
— Súčasťou dodania je aj odborné namontovanie a rozmiestnenie nábytku podľa pokynov objednávateľa,
— Uchádzač v ponuke predloží špecifikáciu predmetu zákazky - vlastný návrh na plnenie zákazky, ktorý musí
spĺňať minimálne požadované parametre uvedené v týchto súťažných podkladov, o konkrétne označenie
výrobkov, a to minimálne výrobcom, typovým označením alebo iným označením, ak je to potrebné na
jednoznačné určenie konkrétneho výrobku
— Kvalitatívne a výkonnostné parametre výrobkov, ktoré navrhuje uchádzač predložiť ako predmet zákazky,
preukáže úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy s verejným obstarávateľom, predložením vyhlásení o
zhode vydaných výrobcom alebo dovozcom alebo vyhlásení o parametroch alebo iných dokladov vydávaných
podľa zákona alebo iných predpisov platných na území členských štátov EÚ

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 88 674.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov ŠF EÚ Operačný program IROP a zo zdrojov verejného
obstarávateľa a zo zdrojov štátneho rozpočtu.

II.2.14)

Doplňujúce informácie

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
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Zoznam a krátky opis podmienok:
Osobné postavenie
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ vyžaduje pre príslušnú
časť predmetu zákazky:
Vybudovanie odborných učební - Mestská časť BratislavaVrakuňa
Časť 1: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 2: Didaktické pomôcky
Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok
Na odbremenenie od povinnosti predkladania dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 32 osobitne pre príslušnú časť predmetu zákazky, verejný obstarávateľ akceptuje
predloženie dokladov a dokumentov k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ZVO len jedenkrát, aj v prípade ak
uchádzač predkladá ponuku na viac častí predmetu zákazky.
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 3 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 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného
postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky 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.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci
tejto podmienky účasti.
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Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia,
určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym
dokumentom.
III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť

III.1.5)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.4)

Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/06/2019
Miestny čas: 09:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/01/2020

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 28/06/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa,Šíravská 7, 821 07 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Komisia verejného obstarávateľa a uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili svoju ponuku.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
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Použijú sa elektronické platby
VI.3)

Doplňujúce informácie:
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom
elektronických prostriedkov. 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.
Link na zverejnenú zákazku: https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?
module=Item&page=Item&ItemID=98535929&amp;

VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
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Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/05/2019
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