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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

I.2.
I.2.1.

Obec Ďurkovce
IČO: 00647608
Ďurkovce č.76 , 991 27 Kamenné Kosihy
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Hlavná 287/122, 991 11 Balog nad Ipľom
Kontaktná osoba: Eva Egryová
Mobil: +421 903618417
Telefón: +421 474884112
Email: miloslavbobik@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.durkovce.ocu.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)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
SU - Štátna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Zavedenie a sprevádzkovanie vysokorýchlostného internet
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Obec Ďurkovce
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Dodávka a inštalácia infraštruktúru vysokorýchlostného internetu a poskytovanie služieb pripojenia na 6 rokov. Uchádzač
sám predkladá návrh technického riešenia, ktoré považuje za najvhodnejšie pričom sa môže jednať o technologické,
stavebné riešenie alebo ich kombináciu. Verejný obstarávateľ neobmedzuje voľbu technológie či potrebných stavebných
riešení
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 32412110-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 32522000-8, 32523000-5, 32562200-2, 32561000-3, 32412000-4, 72400000-4, 32420000-3,
45231600-1
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Dodávka infraštruktúry pre vysokorýchlostný internet s pokrytím minimálne 50% domácností v obci.
Poskytovanie pripojenia na internet na dobu minimálne 6 rokov
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 150 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 16

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VO) predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods.
4, 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o VO, a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona o VO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
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III.1.2.

III.1.3.

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3 zákona o VO. Doklady musia byť predložené v
origináli alebo úradne overenej fotokópii.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: § 26 zákona č.
25/2006Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
vymedzený taxatívne a verejný obstarávateľ má povinnosť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené
v § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov požadovať
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 27 ods. 1, pís. a)
zákona č. 25/2006 Z.z
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie
staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje takéto
vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. V prípade, ak sa banka vyjadrí, že uchádzač je v
nepovolenom debete, alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že uchádzač nedodržuje splátkový kalendár, je
potrebné aby uchádzač doložil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V prípade, ak z predložených dokladov alebo z
predloženého zdôvodnenia uchádzača bude zrejmé, že uchádzač nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, bude z
tejto zákazky uchádzač vylúčený. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami
oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet (vymenuje všetky
banky) a že nemá vedený účet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí).
Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho
úradne overenej fotokópii.
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti:
Vzhľadom na to, že úhrady za tovar budú fakturované až po ich dodaní a s časovým odstupom, verejný obstarávateľ
potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby bol schopný realizovať zákazku aj bez
predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka účasti má slúžiť aj na to, a verejný obstarávateľ získal aktuálny
údaj o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý uchádzačovi vedie
účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných problémoch odôvodňujúcich obavu o riadne plnenie
zmluvy.,Finančné postavenie uchádzača je dôležité aj pre to, aby bol uchádzač schopný plniť svoje povinnosti
vyplývajúce zo záruky
Uchádzač 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 verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a
ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje
majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.
1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 28 ods. 1 pís. a) a
g) a podľa § 29 zákona č. 25/2006 Z.z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží: zoznam zmlúv rovnakého alebo obdobného
charakteruza posledných 3 roky (2012, 2011, 2010) , ktorých predmetom bolo vybudovanie infraštruktúry
vysokorýchlostného internetu a hodnota ktorých bez DPH bola aspoň 30.000 Euro a to spôsobom uvedeným v písm. a)
alebo b)
,Zdôvodnenie primeranosti k § 32 ods. 6 zákona o VO: Verejný obstarávateľ nesie veľkú zodpovednosť vzhľadom
načerpanie eurofondov a preto má záujem o uzatvorenie zmluvy s uchádzačom, ktorý preukáže aspoň základné
skúsenosti s predmetom zákazky. Minimálna požiadavka je vzhľadom na veľkosť projektu veľmi mierna
Verejný obstarávateľ požaduje, že všetky zodpovedné osôb musia mať preukázateľnú kvalifikáciu zodpovedajúcu
predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje aby koordinátor spĺňal tieto podmienky:
a.ukončené vysokoškolské vzdelanie,
b.minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektového riadenia v oblasti informačných technológií,
c.úspešná dodávka 1 projektu v oblasti IT v cene väčšej ako 100 000 EUR bez DPH počas posledných 3 rokov.
Potvrdenie o dodávke projektu musí byť potvrdené písomne dodávateľom.
d.získaný a platný certifikát Prince2 Practitioner na odbornú spôsobilosť pre riadenie projektov alebo ekvivalent daného
certifikátu od inej akreditovanej autority
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia v súlade s § 32
ods.6 zákona o VO: Požiadavky na koordinátora sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky
bude vytvorený realizačný tím zložený so zástupcov verejného obstarávateľa a uchádzača, ktorý bude riadiť dodanie a
realizáciu tohto predmetu zákazky. Taktiež bude potrebná komplexná koordinácia prác na strane verejného
obstarávateľa ako aj uchádzača, pre zabezpečenie kvality, efektivity dodávok a riadenie rizík. Verejný obstarávateľ
požaduje, aby uchádzač preukázal, že disponuje špecialistom pre sieťové technológie, ktorý musí spĺňať tieto
podmienky:
a.minimálne 5-ročná odborná prax v oblasti sieťových technológií; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového
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špecialistu preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
b.minimálne 3 (tri) profesionálne praktické skúsenosti s implementáciou sieťových technológií; túto podmienku účasti
záujemca u kľúčového špecialistu preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového špecialistu alebo
ekvivalentným dokladom;
c.najvyšší platný certifikát od výrobcu sieťových technológií (ako napríklad sú: Cisco CCIE, HP MASE) alebo jeho rovnaký
ekvivalent od inej akreditovanej certifikačnej autority, alebo výrobcu sieťových technológií; túto podmienku účasti
záujemca u kľúčového špecialistu preukáže prostredníctvom kópie platného dosiahnutého certifikátu
Verejný obstarávateľ.požaduje aby uchádzač mal k dispozícii špecialistu pre široko pásmové sieťové technológie a
požaduje:
a.minimálne 5-ročná odborná prax v oblasti budovania a návrhu sieťových technológií. Túto podmienku účasti záujemca
u kľúčového špecialistu preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
b.minimálne 3 (tri) profesionálne praktické skúsenosti s implementáciou bezdrôtových (široko pásmových) sieťových
technológiách. Túto podmienku účasti záujemca u kľúčového špecialistu preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného
zoznamu kľúčového špecialistu alebo ekvivalentným dokladom;
c.platný certifikát od výrobcu sieťových technológií alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority;
túto podmienku účasti záujemca u kľúčového špecialistu preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu.
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: Požiadavky na špecialistov sú potrebné a primerané, pretože riešenie bude
spočívať na prepojení rôznych sieťových technológií. Sú nevyhnutnou zárukou toho, že špecialisti s požadovanými
skúsenosťami budú skutočným odborníkom/profesionálom vo svojom odbore, ktorí sa dlhodobo a opakovane venujú
realizácii projektov v oblasti sieťových technológií.
Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač mal zabezpečeného špecialistu zodpovedného za bezpečnosť ponúkaného
riešenia
a.minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti IT bezpečnosti
b.minimálne 3 praktické skúsenosti s účasťou na projekte v pozícii bezpečnostného špecialistu resp. bezpečnostného
audítora pričom cena jedného projektu musí presahovať 50 000 EUR bez DPH Potvrdenie o dodávke projektu musí byť
písomne potvrdené dodávateľom.
c.získaný a platný certifikát CISA (certified information security auditor), alebo ekvivalent daného certifikátu od inej
akreditovanej autority
d.získaný a platný certifikát CISM (certified information security manager), alebo ekvivalent daného certifikátu od inej
akreditovanej autority
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona
Požiadavky na špecialistu sú potrebné a primerané, nakoľko verejný obstarávateľ požaduje aby dodávané tovary a
poskytované služby (dodávka a jej sprevádzkovanie) boli zrealizované tak, aby poskytovali požadovanú úroveň
bezpečnosti pre dodanú infraštruktúru a umožnili jej prevádzkovanie podľa bezpečnostných štandardov
Splnenie vyššie požadovaných kvalifikačných predpokladov špecialistov záujemca preukáže zoznamom špecialistov a
doložením ich profesionálneho životopisu za každého špecialistu osobitne. Profesijný životopis musí obsahovať:
a.titul, meno a priezvisko, štátna príslušnosť príslušného špecialistu,
b.vzdelanie t. j. inštitúcia, rok ukončenia, dosiahnutý najvyšší stupeň vzdelania/diplomy, absolvované školenia,
c.história zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľ, pozícia),
d.zoznam realizovaných projektov/zmlúv,
e.dátum a podpis špecialistu
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 alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté
Podľa § 29 zákona o VO verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie zabezpečenie kvality certifikátom systému riadenia
kvality ISO 9001, súčasne predloží platný certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO 27001 ako i
certifikátom systému riadenia služieb ISO 20000 vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky, minimálne pre oblasť
nasadenia, správy, údržby, dokumentácie informačných a komunikačných systémov
Odôvodnenie podľa §32 ods. 6 zákona VO: verejný obstarávateľ požaduje preukázanie predmetných certifikátov na
preukázanie, že uchádzač dodávané tovary a poskytované služby zabezpečuje v požadovanej kvalite a miere bezpečnosti
a SLA v zmysle technickej špecifikácie min. pre oblasť nasadenia, správy, údržby, dokumentácie informačných a
komunikačných systémov v súlade s príslušnými normami SR resp. EÚ.
Ak tento certifikát uchádzač nemôže predložiť, predloží iný relevantný dôkaz o vykonaných opatreniach na zabezpečenie
kvality (napr. iné rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva)
.Dôkazný prostriedok - Uchádzač predloží overenú kópiu certifikátu, prípadne iný relevantný dôkaz o vykonaných
opatreniach na zabezpečenie kvality, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať
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pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov,
preukazuje splnenie podmienok účasti technickú alebo odbornú spôsobilosť, spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti technickú alebo odbornú spôsobilosť, v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky doklady
preukazujúce podmienky účasti týkajúce sa finančného a technického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti
musia byť predložené ako originály, alebo ich overené kópie, nie staršie ako 3 mesiace. Doklady musia byť podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača podľa Výpisu z OR alebo ŽL alebo splnomocnenou osobou. Pri splnomocnení je nutné
doložiť plnú moc uchádzača
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: cena prepočítaná na jednu pripojiteľnú domácnosť
Váha: 30
Časť: 2
Názov: prevádzkové náklady pre verejného obstarávateľa
Váha: 20
Časť: 3
Názov: technické vyhotovenie a dostupnosť
Váha: 20
Časť: 4
Názov: pozáručný servis a tecnická pomoc
Váha: 10
Časť: 5
Názov: pripojiteľnosť domácnosti
Váha: 10
Časť: 6
Názov: lehota dodania
Váha: 5

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 7
Názov: garantovaná rýchlosť
Váha: 5
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 02.08.2013 09:30
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.08.2013 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 02.08.2013 14:00
Miesto : Hlavná 287/122, 991 11 Balog nad Ipľom
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváraní ponuky označenej ako Ostatné je neverejné.Otváranie časti
ponúk označených ako Kritéria bude vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase
oznámenom uchádzačom.Na otváraní obálok s ponukami označených ako Kritéria sa môžu zúčastniť zástupcovia
uchádzača, ktorých ponuky neboli vylúčené. Na tomto otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
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zastupovanie.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže
na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a člen štatutárneho orgánu predloží aj fotokópiou výpisu z OR.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.Na otváraní ponúk
označených Kritéria komisia zverejní obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ich
návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
PRV SR 2007 2013, opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Ďalšie doplňujúce informácie
Súťažné podklady budú vydané na základe žiadosti o ich vydanie. Záujemca si ich môže vyžiadať zaslaním, predložením
alebo doručením žiadosti o vydanie na emailovú adresu: miloslavbobik@gmail.com alebo zaslaním poštou na adresu:
Hlavná 287/122, 991 11 Balog nad Ipľom. Záujemca zároveň v žiadosti uvedie spôsob komunikácie a to elektronicky
alebo prostredníctvom pošty.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vyhlásilo a nebolo ich možné
predvídať.Predmet zmluvy je spolu financovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto je dodávateľ,
povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s
realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim
orgánom aj po skončení realizácie projektu. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva
v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným
vykonávateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013. V prípade neuzavretia zmluvy o
nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného programu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Doklady a dokumenty požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako
originály alebo úradné overené kópie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača podľa výpisu z OR a ŽL alebo
splnomocnenou osobou. Pri splnomocnení je nutné predložiť plnú moc. Ponuka uchádzača musí byť predložené na na
CD/DVD nosiči vo formáte jedného PDF súboru. Pracovná doba verejného obstarávateľa je v pracovné dni od 08,00 hod.
do 12,00 hod.
Dátum odoslania tejto výzvy
13.07.2013
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