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Slovensko-Bratislava: Softvérové balíky a informačné systémy
2022/S 017-040005
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00002801
Poštová adresa: Bajkalská 27
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82799
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Kavčiaková
E-mail: office@siea.gov.sk
Telefón: +421 258248222
Fax: +421 253421019
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.siea.gov.sk
I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436307
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.ezakazky.sk/siea/
index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=87138646&
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad

I.5)

Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

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

Názov:
IKT pre potreby SIEA
Referenčné číslo: 1/DNS/IKT/2022

II.1.2)

Hlavný kód CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy

II.1.3)

Druh zákazky
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Tovary
II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom obstarávania je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie
zákaziek na
dodanie tovaru, ktorým sú softvérové balíky a informačné systémy, servery, počítačové systémy, počítačové
zariadenia a spotrebný materiál, kancelárske a počítacie stroje.
DNS bude zriadené pre potreby verejného obstarávateľa.
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je
zaradený
podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov v skupinách uvedených v bode 3.2
Súťažných podkladov.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú
uvedené v
jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.
Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť
integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania
podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej
výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.
Verejný obstarávateľ uplatní enviromentálne požiadavky v tých výzvach, kde je uplatnenie oprávnené / napr.
počítače, tlačiarne a pod/.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest),
bude
súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom
prostredníctvom systému eZakazky.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
softvérové balíky
Časť č.: 1

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
48100000 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
48200000 Softvérový balík na vytváranie sietí, pre internet a intranet
48600000 Databázový a operačný softvérový balík
48300000 Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov
a zlepšovanie produktivity
48400000 Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné podnikanie
48500000 Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
48700000 Obslužné programy softvérových balíkov

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
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Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava
II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávanie softvérových balíkov v rozsahu skupín určených CPV kódom

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 22
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení
dynamického nákupného systému.

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

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:
DNS vzhľadom na postup obstarávania môže v budúcnosti zahŕňať vyhlásenie konkrétnej výzvy na
predkladanie ponúk po vytvorení dynamického nákupného systému hradenej zo zdrojov EU fondov.

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Informačné systémy a servery
Časť č.: 2

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
48800000 Informačné systémy a servery
48900000 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávanie informačných systémov v rozsahu skupín určených CPV kódom

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
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Trvanie v mesiacoch: 22
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení
dynamického nákupného systému.
II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

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:
DNS vzhľadom na postup obstarávania môže v budúcnosti zahŕňať vyhlásenie konkrétnej výzvy na
predkladanie ponúk po vytvorení dynamického nákupného systému hradenej zo zdrojov EU fondov.

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Kancelárske stroje a počítačové zariadenia
Časť č.: 3

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
30000000 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových
balíkov
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
32300000 Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
32500000 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskych strojov a počítačových zariadení v rozsahu skupín určených
CPV kódom

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 22
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení
dynamického nákupného systému.

II.2.10)

Informácie o variantoch
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Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

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:
DNS vzhľadom na postup obstarávania môže v budúcnosti zahŕňať vyhlásenie konkrétnej výzvy na
predkladanie ponúk po vytvorení dynamického nákupného systému hradenej zo zdrojov EU fondov.

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
Zoznam a krátky opis podmienok:
Pre zaradenie do DNS záujemca musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO týkajúce sa osobného
postavenia.
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s § 32 ods. 1 zákona,
dokladmi podľa § 32 ods. 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 ZVO pre všetky
kategórie.
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak má záujemca 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.
Záujemca môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 ZVO, uchádzač
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tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným
príslušnou inštitúciou.
Záujemca nie je povinný predkladať všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Záujemca so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných
systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 ZVO predkladať verejnému
obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovný doklad:
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky,
v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona týmito typmi dokladu.
DNS je otvorený nákupný systém po celú dobu jeho zriadenia na základe ktorého je možné zadávať jednotlivé
výzvy. V súlade s bodom 2.2. súťažných podkladov záujemca pri predkladaní žiadostí o zaradenie do DNS
preukáže splnenie podmienok účasti. Po preukázaní splnenia podmienok účasti je záujemca zaradený do DNS,
V prípade preukázania podmienky účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude len do doby platnosti zápisu v zozname
hospodárskych subjektov. DNS je otvorený systém po celú dobu jeho zriadenia na základe ktorého je možné
zadávať jednotlivé výzvy. Za týmto účelom verejný obstarávateľ s odoslaním informácie o zaradení oznámi
záujemcovi dokedy je jeho zápis platný. Záujemca je povinný najneskôr 7 kalendárnych dní pred skončením
platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov preukázať verejnému obstarávateľovi aktualizovaný zápis
(napr. predložením žiadosti o aktualizovanie zápisu doručenej na UVO v zákonných lehotách). Ak tak záujemca
neurobí, verejný obstarávateľ po skončení platnosti zápisu vylúči záujemcu zo zriadeného DNS.
III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
nevyžaduje sa

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 Technické a odborné spôsobilosti v nadväznosti na § 35 a §
36 ZVO sa požaduje pre kategórie 1 až 3 podľa bližšieho určenia.
8.3.1. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v spojitosti s § 35 ZVO
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad, ktorým bude certifikát v oblasti zabezpečenia kvality
podľa normy ISO 9001 v oblasti informačných technológií, alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o
opatreniach na zabezpečenie kvality pre príslušnú kategóriu, resp. kategóriu rovnocennú predmetu zákazky
podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom
členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených
lehotách, verejný obstarávateľ akceptuje aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému
manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované
opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými
normami na systém manažérstva kvality.
Certifikát sa vyžaduje pre kategórie 1, 2 a 3.
8.3.2. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojitosti s § 36 ZVO
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad, ktorým bude certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa
potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva záujemcom, môže odkázať
na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho
manažérstva alebo iný systém založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo
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medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ uzná
ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského
štátu.
Uchádzač predloží EN ISO 14001:2015 (akceptovaný aj 14001:2004) Systém environmentálneho manažérstva
E.M.S. vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument
prezentujúci zavedený systém riadenia enviromentálneho manažérstva. V takom prípade uchádzač predloží
opis tohto ekvivalentného systému manažérstva kvality alebo rovnocenné osvedčenia.
Certifikát sa vyžaduje pre kategóriu 2 a3 v rozsahu podľa bodu 3. súťažných podkladov.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje príslušné certifikáty vzhľadom k povahe predmetu zákazky, t.j. náhradu a
doplnenie existujúcej infraštruktúry vrátane jej inštalácie a podpory. Verejný obstarávateľ pri formulovaní
podmienok prihliadal na požiadavky obvykle uplatňované v rámci relevantného trhu.
Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Užšia súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
V prípade použitia elektronickej aukcie na jednotlivé výzvy bližšie
informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk zadávaných v rámci zriadeného DNS.

IV.1.8)

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

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/02/2022
Miestny čas: 10:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 04/03/2022

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

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
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:
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1.) Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS
(dynamického
nákupného systému) § 58 - § 61 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Výzvu bude zasielať všetkým
zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej
výzvy na predkladanie ponúk.
2.) Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie 22 mesiacov odo dňa zriadenia DNS.
3.) Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením
jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ale verejný obstarávateľ ho
následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Uvedený doklad je možné
predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej
verzie formulára JED. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke:
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk .
4.) Verejný obstarávateľ uvádza, že lehota uvedená v bode IV.2.6) oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania je len informatívna a môže sa meniť v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa.
5.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo hlavné miesto dodania alebo plnenia upraviť v konkrétnej výzve v
rámci zriadeného DNS.
6.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť zelené verejné obstarávanie a sociálne aspekty v
jednotlivých výzvach.. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného
DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky.
7.) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v
príslušnej zákazke v systéme eZakazky umiestnenom na webovej adrese https://www.ezakazky.sk/siea ako aj v
odkaze na profile verejného obstarávateľa, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k
podkladom.
8.). Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS
a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému eZakazky.
Pravidlá pre doručovanie:Plynutie zákonných lehôt pri elektronickej komunikácií je viazané na deň odoslania
správy, ktorý je aj dňom jej doručenia. Pod pojmom doručenie rozumieme moment, kedy bola správa
záujemcovi/uchádzačovi doručená prostredníctvom systému eZákazky, nie kedy ju záujemca/uchádzač prečítal.
Uvedené ustanovenia sa uplatnia pri predkladaní žiadostí o účasť aj pri predkladaní ponúk v konkrétnych
zadaných zákazkách v rámci zriadeného DNS.
Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť
oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia
sa v systéme eZákazky považuje okamih jej odoslania v systéme eZákazky, a to v súlade s funkcionalitou
systému.
Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude na ním určený
kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému eZákazky) bezodkladne odoslaná informácia, že k
predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a
v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie zásielky, správy. Záujemca,
resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s verejným
obstarávateľom. Ak je odosielateľom informácie záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a
predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy
verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej
odoslania v systéme eZákazky v súlade s funkcionalitou systému.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
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Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/01/2022
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