INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ PODLIMITNEJ KONCESIE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31813861
Pažítková 4, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lýdia Šebová
Telefón: +421 905298836
Email: lydia.sebova@unb.sk
Webové sídlo (Internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.unb.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

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

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

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov
Koncesia na naprojektovanie, financovanie, zhotovenie, prevádzkovanie a udržiavanie technologickej stanice pre
spracovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu
Referenčné číslo: R1-9/91/2018
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom koncesie je uzavretie koncesnej zmluvy za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej
predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (koncesionára):
1.zabezpečiť naprojektovanie technologickej stanice podľa článku IX návrhu koncesnej zmluvy, ...........
a záväzok verejného obstarávateľa:

II.2)
II.2.2)

1.v súvislosti s realizáciou a výkonom predmetu návrhu koncesnej zmluvy poskytnúť koncesionárovi všetku bezodkladnú
potrebnú súčinnosť a vystaviť mu v prípade potreby plnú moc na zastupovanie (najmä v súvislosti s vybavovaním
stavebných a iných povolení a zastupovaní v administratívno-správnych konaniach, kde v súlade s touto zmluvou má ako
účastník vystupovať verejný obstarávateľ, ale úspešné zavŕšenie takýchto konaní má byť povinnosťou koncesionára),
...................
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
OPIS
Dodatočné kódy CPV
44611600-2
51130000-2
45223210-1
71320000-7
66122000-1
65320000-2
90530000-1
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90500000-2

II.2.3)

II.2.4)

98390000-3
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Priestory v pôvodnom objekte Energobloku, lokalizovanom v hospodárskej zóne
areálu Nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici č. 11, 851 07 Bratislava Petržalka
Opis obstarávania
Predmetom koncesie je uzavretie koncesnej zmluvy za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej
predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (koncesionára):
1.zabezpečiť naprojektovanie technologickej stanice podľa článku IX návrhu koncesnej zmluvy,
2.zabezpečiť v mene verejného obstarávateľa a na svoj účet všetky povolenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, ktoré sú potrebné pre realizáciu a výkon predmetu zmluvy podľa článku X návrhu koncesnej
zmluvy, vrátane kolaudačného rozhodnutia, ak sa vyžaduje,
3.zabezpečiť potrebné financovanie projektu, výstavby, rekonštrukcie a prevádzky technologickej stanice, v ktorej sa
bude zhodnocovať zdravotnícky nebezpečný odpad počas koncesnej lehoty uvedenej v článku VIII návrhu koncesnej
zmluvy, ako i po jej uplynutí,
4.zhotoviť technologickú stanicu podľa článku XII návrhu koncesnej zmluvy a spustiť prevádzku technologickej stanice v
deň, ktorý je stanovený v článku XIV návrhu koncesnej zmluvy ako deň spustenia prevádzky technologickej stanice,
5.prevádzkovať a udržiavať technologickú stanicu najmä podľa článkov XVII a XVIII návrhu koncesnej zmluvy tak, aby
počas celej koncesnej lehoty boli v nej prevádzkované požadované služby zhodnocovania zdravotníckeho nebezpečného
odpadu verejného obstarávateľa a jeho podriadených organizácií, a aby bola táto prevádzkyschopná aj po uplynutí
koncesnej lehoty a plnila účel, na ktorý bola zhotovená,
6.zhodnocovať zdravotnícky nebezpečný odpad z činnosti verejného obstarávateľa a/alebo nástupníckych organizácií
alebo organizácie, ktoré budú počas účinnosti tejto zmluvy zriadené zriaďovateľom verejného obstarávateľa, a na ktoré
budú prevedené činnosti, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vykonával verejný obstarávateľ, a to bez
ohľadu na právnu formu týchto organizácií za cenu dohodnutú v tejto zmluve,
7.odovzdať technologickú stanicu po uplynutí koncesnej lehoty verejnému obstarávateľovi,
8.previesť vlastnícke právo k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve na verejného obstarávateľa v súlade s článkom XVI návrhu koncesnej zmluvy,
9.odovzdať zo správy koncesný majetok a obslužný priestor potrebný na výkon a realizáciu predmetu tejto zmluvy a
odovzdať technologickú stanicu obstarávateľovi po ukončení koncesnej lehoty a to v prevádzky schopnom stave s
prihliadnutím na bežné opotrebovanie
a záväzok verejného obstarávateľa:

1.v súvislosti s realizáciou a výkonom predmetu návrhu koncesnej zmluvy poskytnúť koncesionárovi všetku bezodkladnú
potrebnú súčinnosť a vystaviť mu v prípade potreby plnú moc na zastupovanie (najmä v súvislosti s vybavovaním
stavebných a iných povolení a zastupovaní v administratívno-správnych konaniach, kde v súlade s touto zmluvou má ako
účastník vystupovať verejný obstarávateľ, ale úspešné zavŕšenie takýchto konaní má byť povinnosťou koncesionára),
2.nedodávať zdravotnícky nebezpečný odpad podľa opisu predmetu koncesie počas účinnosti zmluvy iným subjektom
ako koncesionárovi a ani ho nespracovávať alebo nezhodnocovať iným spôsobom ako je predvídané v návrh koncesnej
zmluvy, t.z. ani vo vlastnej réžii, ale len výlučne prostredníctvom služieb koncesionára v zmysle podmienok uvedených v
návrhu koncesnej zmluvy,
3.dodávať koncesionárovi zdravotnícky nebezpečný odpad v požadovanej kvalite podľa opisu predmetu koncesie a to na
miesto vykonávania predmetu zmluvy podľa článku XIII návrhu koncesnej zmluvy a v lehote určenej v článku XVII
návrhu koncesnej zmluvy,
4.uhrádzať koncesionárovi riadne a včas za úkony spojené s realizáciou a výkonom predmetu koncesnej zmluvy peňažné
plnenie podľa článku XXI návrhu koncesnej zmluvy,
5.poskytnúť koncesionárovi po dobu trvania koncesnej lehoty právo bezodplatne užívať koncesný majetok a obslužný
priestor, ..................
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
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: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia,
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uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o
zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie
starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
1.3.Ak má uchádzač 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 bode 1.2. alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky 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.
1.5.Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b)
a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
1.6.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne.
Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť.
1.7.Vyžaduje sa predloženie scanu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov (v prípade vyžiadania
zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť originály týchto dokladov).
1.8.Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
1.9.Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 je
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V prípade, že zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim
požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 2.1.podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate za posledné 3
hospodárske roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží
výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za hospodárske roky 2015, 2016 2017, resp. za roky, ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej súhrnnej hodnote 4 500 000 EUR za
všetky tri hospodárske roky. Ekvivalent v inej mene musí byť uchádzačom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej
banky (ďalej len ECB) z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. Ak má uchádzač
účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok, uvedie v ponuke len internetovú adresu,
na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že výkazy ziskov a
strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je
potrebné ich v ponuke predložiť spolu s originálom alebo osvedčenou fotokópiou osvedčovacej doložky DataCentra
prevádzkovateľa Registra účtovných závierok. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla.
V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi
podmienky účasti: Verejný obstarávateľ túto podmienku účasti podľa § 33 zákona zadefinoval s cieľom dosiahnuť
čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z
dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú nie len odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú
oprávnení a schopní ho plniť, ale či vedia preukázať aj ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť
požadovaný predmet zákazky. Výškou obratu uchádzač preukazuje svoju pozíciu na trhu.
2.2.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje
splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne.
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2.3.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi
mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.
1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až
h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Pozn.: V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o
trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, splnenie podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní táto osoba preukazuje aj výpisom z registra trestov
právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1.podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom
stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač predloží predmetný zoznam za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
koncesie, v min. hodnote 4 000 000 EUR bez DPH. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi
podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením
predmetu koncesie rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto koncesie. Primárnym cieľom verejného
obstarávateľa je vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie
predmetu koncesie.
3.2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky bude mať k dispozícii:
Odborník - minimálne jeden (1) odborník, ktorý má odbornú prax na projektoch spojených s projektovaním, výstavbou,
financovaním, prevádzkovaním alebo údržbou technologických staníc na spracovanie nebezpečného odpadu.
Minimálne požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru
minimálne 5 rokov praktických skúseností v oblasti projektovania, výstavby, financovania, prevádzkovania alebo údržby
technologických staníc na spracovanie nebezpečného odpadu;
Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže profesijným životopisom daného odborníka a overenou fotokópiou
vysokoškolského diplomu.
Profesijný životopis musí obsahovať:
titul, meno a priezvisko,
údaje o priebehu vzdelania, absolvované školenia,
história zamestnania: pracovná pozícia/odborné skúsenosti, miesto, rok plnenia/zamestnania,
zamestnávateľ/objednávateľ,
praktické skúsenosti/odborná prax: prehľad odborných skúseností, vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov
resp. projektov, týkajúcich sa uskutočnenia stavebných prác (názov a sídlo odberateľa, názov zákazky/projektu, popis
zákazky/projektu, pozícia, rozsah činností, ktoré boli zabezpečované, obdobie realizácie projektu/zákazky - rok od do),
meno, priezvisko a číslo telefónu aspoň jednej kontaktnej osoby odberateľa, kde si bude môcť obstarávateľská
organizácia overiť informácie,
dátum a podpis odborníka
V zmysle § 38 ods. 5 zákona o VO verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Požiadavka je určená v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní, je primeraná a súvisí s predmetom koncesie. Verejný obstarávateľ si vzhľadom na požadovanú
špecifickosť zákazky potrebuje overiť u uchádzačov, že disponujú odborníkmi v oblasti ako je predmet koncesie, ktorý
majú odbornú spôsobilosť, minimálne praktické skúsenosti pre odborné plnenie predmetu koncesie.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.08.2018 10:00
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ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)

VI.5)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Nakoľko súťažné podklady sú bez obmedzenia prístupné v profile verejného obstarávateľa k predmetnej zákazke
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698 verejný obstarávateľ ich nebude posielať záujemcom v
tlačenej podobe.
2. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si stiahli súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa na
www.uvo.gov.sk, aby mu oznámili svoj záujem zúčastniť sa verejného obstarávania, prostredníctvom emailového
oznámenia na adresu lydia.sebova@unb.sk. V prípade, že záujemca neoznámi verejnému obstarávateľovi svoj záujem
zúčastniť sa verejného obstarávania, verejný obstarávateľ mu nebude vedieť zabezpečiť doručenie vysvetlení a iných
informácií potrebných na vypracovanie ponuky k tejto súťaži, záujemca tak koná na vlastnú zodpovednosť a riziko.
3. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v tomto oznámení a v súťažných podkladoch,
musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak. Čestné vyhlásenia a
doklady musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
4. Verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok
účasti zverejní aj v profile verejného obstarávateľa na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698. Z
uvedeného dôvodu odporúča pravidelne sledovať dokumenty a informácie zverejňované k predmetnej zákazke v profile
verejného obstarávateľa na vyššie uvedenej adrese.
5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Informácie k jednotnému európskemu
dokumentu sú uvedené v časti A.2 Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi súťažných podkladov.
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 75 000 €. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Verejný obstarávateľ umožní záujemcom obhliadku predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2018
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