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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO: 00603155
Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov 
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lištiak
Mobil: +421 905432511
Telefón: +421 248284207
Fax: +421 243335509
Email: ruzinov@ruzinov.sk; vladimir.listiak@ruzinov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ruzinov.sk 
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II. OPIS

11.1. Názov zákazky
Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy rok 2014

11.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mestská časť Bratislava Ružinov, ulice:
-Papraďová II etapa od Narcisovej ul po Nevädzovú 
-Ružová dolina II. Etapa od Trenčianskej po Záhradnícku 
-Stachanovská- od Hraničnej po Kľukatú 
-Ondrejovova časť 
-Polárna celá ul.
-Brestová celá ul.
-Tekovská časť 
NUTS kód:
SK01

11.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rekonštrukcia komunikácie zahŕňa výmenu asfaltobetónového krytu existujúcej komunikácie. Pred pokládkou nového 
asfaltobetónového krytu o hrúbke 60 mm bude potrebné odbúrať existujúci kryt z liateho asfaltu, ktorý má hrúbku 20 
mm. Z podkladnej betónovej vrstvy sa odfrézuje zvyšných 40 mm. Na odfrézovanú betónovú podkladnú vrstvu sa najprv 
nanesie spojovací živičný náter, ktorý zabezpečí lepšie prepojenie betónovej a asfaltobetónovej vrstvy. Následne sa 
nanesie krycia vrstva z asfaltobetónu s hrúbkou 60 mm. Súčasťou rekonštrukcie komunikácií bude aj prípadná výšková 
úprava uličných vpustí, uzáverov inžinierskych sietí a kanalizačných poklopov. Realizácia môže byť rozdelená aj na úseky 
v závislosti od projektu organizácie dopravy počas výstavby.
Na zákazku je spracovaná projektová dokumentácia. Práce je potrebné vykonať v rozsahu projektových dokumentácií 
pre stavebné povolenie a výkazu výmer

11.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233200-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233220-7, 45233223-8

11.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy ulíc:
-Papraďová II etapa od Narcisovej ul po Nevädzovú 
-Ružová dolina II. Etapa od Trenčianskej po Záhradnícku
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-Stachanovská - od Hraničnej po Kľukatú 
-Ondrejovova časť 
-Polárna celá ul.
-Brestová celá ul.
-Tekovská - časť
Celkové množstvo a rozsah je podrobnejšie popísaný v súťažných podkladoch.

II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota: 245 000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale 
Začatie: 01.05.2014 
Ukončenie: 31.08.2014

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Uchádzač musí spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie 
preukáže, v zmysle § 26 ods. 2, resp. 3 alebo 4 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo 
ich úradne overených kópií, ak nie je uvedené inak, požadovaných v bodoch 1.1 až 1.9, resp. 1.10 alebo 1.11, ktoré 
musia byť súčasťou ponuky:

1.1 § 26 odst. 1 písm. a) a b):
Výpis/y z registra trestov nie starší/ie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty predkladania ponúk, že nebol uchádzač 
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin:

1.1.1 korupcie;
1.1.2 poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev;
1.1.3 legalizácie príjmu z trestnej činnosti;
1.1.4 založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny;
1.1.5 ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

Fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo 
iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov.
Právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi 
štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača). Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom 
predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri 
spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpis z registra trestov 
za všetkých konateľov.

1.2 § 26 odst. 1 písm. c):
Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty predkladania ponúk, že voči 
uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku (doklad predkladajú právnické osoby aj fyzické osoby).

1.3 § 26 odst. 1 písm. c):
Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty predkladania ponúk, že uchádzač nie 
je v likvidácii (doklad predkladajú právnické osoby).

1.4 § 26 odst. 1 písm. d):
Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní), v ktorej je uchádzač vedený v evidencii 
platiteľov poistného na zdravotné poistenie, nie staršie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty predkladania ponúk, že 
nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré 
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.5 § 26 odst. 1 písm. d):
Potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov poistného na sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty predkladania ponúk, 
že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.6 § 26 odst. 1 písm. e):
Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty predkladania
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ponúk, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.7 § 26 odst. 1 písm. f):
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby. Predloženie dokladu o 
oprávnení poskytovať práce tvoriace predmet zákazky výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo iný 
obdobný doklad potvrdzujúci predmet podnikania (činnosti) - vykonávanie dopravných stavieb

1.8 § 26 odst. 1 písm. h):
1.8.1. Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
1.8.2. a čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona).

1.9 § 26 odst. 1 písm. i):
Čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia

1.10 § 26 odst. 1 písm. j):
Čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy 
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

1.11 Doklady podľa § 26 ods. 2 zákona môže uchádzač nahradiť predložením platného potvrdenia vydaného Úradom 
pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona. Uvedené sa nevzťahuje na doklady podľa § 26 ods. 2 písm. f) a g)
zákona, t.j. ak uchádzač doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahrádza platným potvrdením vydaným Úradom pre verejné
obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona, je povinný predložiť aj doklady podľa § 26 ods. 2 písm. f) a g) zákona (čestné 
vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní podľa zákona, čestné vyhlásenie, že nie je osobou 
podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona a čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j) 
zákona).

1.12 Uchádzač alebo záujemca, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z 
dokladov uvedených v odseku 1.1 a 1.7, resp. 1.8 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla

1.13 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského 
štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym 
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu 
alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu

1.14 Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1 až 1.7, resp. doklady požadované v 
bode 1.8 za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač skupina z verejnej súťaže vylúčený.
Splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.7 (§26 ods. 1 písm. f)) preukazuje každý člen skupiny len vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

111.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Prehľad o celkovom obrate 
za tri ukončené hospodárske roky 2011, 2012 a 2013, v závislosti od vzniku prevádzkovania činnosti. Prílohu prehľadu 
za roky 2011 až 2013 budú tvoriť výkazy ziskov a strát za uvedené roky, potvrdené miestne príslušným správcom dane 
alebo audítorom alebo ekvivalentné doklady používané v členských krajinách ES. Požadovaný obrat musí byť 
uchádzačom detailne rozpísaný v štruktúre podľa jednotlivých rokov a príslušných položiek účtovnej závierky, uvedené 
hodnoty musia korešpondovať s hodnotami uvedenými vo výkazoch ziskov a strát. K vykázaným hodnotám budú 
uvedené odkazy na príslušné čísla položiek, resp. riadkov výkazov ziskov a strát. Dokument bude predložený na 
samostatnom liste, v závere zosumarizovaný a podpísaný oprávneným zástupcom uchádzača.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač musí preukázať, že dosiahol v rokoch 2011, 2012 a 2013 obrat v 
každom roku minimálne 200.000,- €.

111.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Zoznam stavebných prác 
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s 
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak 
odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa Zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný 
obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, 
vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení. Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ 
akceptovať práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. dopravná stavba, ktorá rieši 
stabilitu cestného telesa.
2. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných 
za riadenie stavebných prác
3.Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných 
prác, ktoré sú predmetom zákazky.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 1. Uchádzač predloží za roky 2009 až 2013 objednávateľmi potvrdené 
referencie s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO; stavba: názov, 
miesto; popis uskutočňovaných prác a charakter stavby s uvedením zmluvnej ceny vrátane DPH, termínu realizácie prác, 
kontaktnej osoby a telefonického kontaktu. Referencie musia byť opatrené pečiatkou a podpisom oprávneného zástupcu 
objednávateľa, u ktorého si možno uvedené informácie overiť. Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní 
stavebných prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v 
priebehu predchádzajúcich piatich rokov, v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke minimálne päť 
dôkazov o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
2. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných 
za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s 
uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, vzdelanie, prax u zamestnávateľa, prax v stavebníctve, práce, za 
ktoré bol zodpovedný (projekt, hodnota). Prílohou zoznamu musí byť osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na 
vykonávanie činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby (osoba zodpovedná 
za riadenie prác predmetu zákazky) podľa zákona c. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súv. právnych predpisov v platnom 
znení alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES, fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti bude 
opečiatkovaná originálom pečiatky a podpísaná odborne spôsobilou osobou. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť 
čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii počas celej doby 
plnenia zmluvy, týkajúcej sa predmetu zákazky.
3.Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných 
prác, ktoré sú predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť minimálne zoznam strojového a 
technického vybavenia pre uvedené stavebné práce (cestná fréza, cestný finišér na pokládku asfaltobetónu, vibračný 
valec, nákladné auto a pod.).
4. Zabezpečenie kvality a environmentálne manažérstvo 
Predloženie certifikátov:
4.1.Certifikát, preukazujúci zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001, 
vydaný nezávislou inštitúciou alebo iné dôkazy (vo forme metodiky), ktoré vytvárajú podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva, smerujúce k norme STN EN ISO 14001. Certifikát má byť 
vydaný na meno uchádzača.
4.2. Certifikát, preukazujúci zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001, vydaný nezávislou 
inštitúciou alebo iné dôkazy (vo forme metodiky), ktoré vytvárajú podmienky a opatrenia na zabezpečenie systému 
environmentálneho manažérstva, smerujúce k norme STN EN ISO 9001. Certifikát má byť vydaný na meno uchádzača.

Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní . 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie 
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, 
určeným verejným obstarávateľom
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena 

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno

IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

CS 834/2014
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
Dátum a čas: 21.02.2014 09:00 
Úhrada za súťažné podklady 
Uvedte: Nie

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 21.02.2014 09:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas: 21.02.2014 10:00
Miesto : Otváranie časti ponúk, označených ako Ostatné je neverejné - použije sa elektronická aukcia! Miesto: Mestská 
časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, Bratislava, miestnosť B2.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk je neverejné, použije sa elektronická aukcia.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ umožňuje osobné vyzdvihnutie si súťažných podkladov na
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adrese:Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava. V prípade osobného vyzdvihnutia 
kontaktovať:Ing. Bohumil Flimel, Telefón: +4212 48 284 405, bohumil.flimel@ruzinov.sk; pondelok až piatok od 08:00 
hod. do12:00 hod.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
29.01.2014
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INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA  O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO:  00603155
Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej  vrstvy rok 2014
Kontaktná osoba: Ing. Bohumil Flimel
Mobil: +421 905432511
Telefón: +421 248284405
Email: ruzinov@ruzinov.sk; bohumil.flimel@ruzinov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL):  http://www.ruzinov.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke:  Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy rok 2 014
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: 
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 1633-WYP, číslo VVO 20/2014 z 30.01.2014

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 04.03.2014
Dátum odoslania tejto informácie: 24.02.2014
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)
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INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA  O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO:  00603155
Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Bohumil Flimel
Telefón: +421 248284111
Fax: +421 243335509
Email: ruzinov@ruzinov.sk; bohumil.flimel@ruzinov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL):  http://www.ruzinov.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke:  Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy rok 2 014
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  X
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 1633-WYP, číslo VVO 20/2014 z 30.01.2014

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 21.02.2014
Dátum odoslania tejto informácie: 17.02.2014
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)
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