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Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v k. ú. Šaľa

EURÓPSKA ÚNIA
Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg       Fax: (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Info & formuláre: http://simap.europa.eu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Úradný názov: Mesto Šaľa

Poštová adresa: Mesto Šaľa, Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7

Mesto/obec: Šaľa PSČ: 927 15

Štát: Slovensko

Kontaktné miesto
(miesta):

Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7 Telefón: 00421/31 7705981

Kontaktná osoba: Margita Simighová

E-mail: simighova@sala.sk Fax: 00421/31 7706021

Internetová adresa (adresy) (ak je uplatniteľná)

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.sala.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):

Ďalšie informácie možno získať na:
vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)
inom mieste: vyplňte prílohu A.I

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:

vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)
inom mieste: vyplňte prílohu A.II

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)
inom mieste: vyplňte prílohu A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI

Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny
orgán vrátane regionálnych alebo miestnych
útvarov
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
Regionálny alebo miestny orgán
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Organizácia riadená verejným právom
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná
organizácia
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):
samostatný územný samosprávny a správny celok
SR (v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

Všeobecná štátna správa
Obrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Životné prostredie
Hospodárstvo a finančné záležitosti
Zdravotníctvo
Bývanie a občianska vybavenosť
Sociálna starostlivosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):
Samospráva

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov:
áno nie
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ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS

II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v k. ú. Šaľa

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
[Zvoľte len jednu kategóriu – práce, tovary alebo služby –, ktorá najlepšie zodpovedá charakteristickému
predmetu zákazky alebo nákupu (nákupov)]

 a) Práce  b) Tovary  c) Služby
Uskutočnenie prác
Vypracovanie projektovej
dokumentácie a uskutočnenie
prác
Realizácia diela akýmkoľvek
spôsobom zodpovedajúcim
požiadavkám verejného
obstarávateľa

Kúpa
Lízing
Prenájom
Nákup na splátky
Ich kombinácia

Kategória služby č. 16
(kategórie služieb 1-27 sú uvedené
v prílohe II k smernici 2004/18/ES)

Hlavné stavenisko alebo
miesto uskutočňovania prác

Hlavné miesto
dodania tovarov

Hlavné miesto poskytovania služieb

Šaľa

kód NUTS SK023

II.1.3) Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
Vypracovanie rámcovej dohody
Vytvorenie dynamického nákupného systému (DNS)

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode (ak je uplatniteľná)

Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Počet
ALEBO, ak je uplatniteľné,maximálny počet
predpokladaných účastníkov rámcovej dohody

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody:

obdobie v rokoch: alebo v mesiacoch:
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako štyri roky:

Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody (ak je
uplatniteľné; uveďte len číslo):

Predpokladaná hodnota bez DPH: Mena:

ALEBO rozpätie: od do Mena:

Frekvencia a hodnota zadávaných zákaziek: (ak je známa)::
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II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, zimná údržba miestnych
komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.
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II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatniteľná)

Hlavný predmet 90610000

Doplňujúce predmety 90611000

90612000

90620000

90640000

90918000

II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
áno nie

II.1.8) Rozdelenie na časti (pre informácie o častiach použite prílohu B pre každú časť osobitne)
áno nie

Ak áno, ponuky treba predložiť pre (označte krížikom iba jedno okienko):
len jednu časť
jednu alebo viacero častí
všetky časti

II.1.9) Varianty sa prijímajú
áno nie

II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah (vrátane všetkých častí a opcií, ak je to uplatniteľné)

Ak je známa, predpokladaná hodnota bez DPH (uveďte len číslo): 390760.00 Mena: EUR

ALEBO rozpätie: od do Mena:

II.2.2) Opcie (ak je uplatniteľná)
áno nie

Ak áno, opis týchto opcií:

Ak je známy, predbežný časový harmonogram na uplatnenie opcií:
v mesiacoch: alebo v dňoch: (od uzatvorenia zmluvy)

Počet možných opakovaní (ak sú): alebo rozpätie: od do

Ak je známy, predpokladané lehoty pre nasledujúce zákazky v prípade opakovaných zákaziek na dodanie
tovarov alebo poskytovanie služieb:
v mesiacoch: alebo v dňoch: (od uzatvorenia zmluvy)

II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA USKUTOČNENIA

Obdobie v mesiacoch: alebo v dňoch: (od uzatvorenia zmluvy)

ALEBO
Začatie

01/03/2010 (dd/mm/rrrr)

Ukončenie 28/02/2014 (dd/mm/rrrr)



6/ 16 ENOTICES_Simighova 18/11/2009- ID:2009-134667 Štandardný formulár 2 - SK

Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v k. ú. Šaľa

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky (ak je uplatniteľná)
Zábezpeka je stanovená vo výške 20.000,-- EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur). Spôsob zloženia zábezpeky bude
uvedený v súťažných podkladoch.

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia,
ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Platby sa budú
realizovať mesačne na základe vystavenej faktúry za služby poskytované v priebehu mesiaca.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva (ak je
uplatniteľná)
Uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov musí mať právnu subjektivitu. Verejný obstarávateľ bude požadovať
od skupiny, ktorej ponuku prijme vytvorenie právnej formy podľa § 56 alebo 221 Obchodného zákonníka alebo
združenie bez právnej subjektivity na základe Zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka ešte pred
uzatvorením zmluvy.

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy (ak je uplatniteľná)
áno nie

Ak áno, opis osobitných podmienok

III.2) PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1) Osobné postavenie dodávateľov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preukážu ich v zmysle § 26 ods. 2, resp. podľa
§ 128 ods. 1. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v § 26 ods. 2 písm. a) – e) zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, verejný obstarávateľ
požaduje, aby uchádzač splnil podmienky podľa § 26 ods. 3 alebo 4 tohto zákona. Doklady uchádzačov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené podľa § 19 ods. 3 zákona.

III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

§ 27 ods. 1 písm. a), b) a c) zák. č. 25/2006 Z. z..
Preukáže ich predložením týchto dokladov: Vyjadrenie
banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné
záväzky a musí obsahovať potvrdenie o tom:
- že uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v
nepovolenom debete
- že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový
kalendár,
- že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom
exekúcie.
Vyjadrenie banky bude predložené v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia.
V prípade, že vo vyjadrení banky bude chýbať jej
vyjadrenie k niektorému z vyššie uvedených bodov,
prípadne banka označí uchádzačovu reputáciu ako
zlú, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním
predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať. Ak je
uchádzač klientom banky menej ako jeden rok ku dňu
predloženia ponuky, verejný obstarávateľ požaduje

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
(ak je uplatniteľná):
Poistná zmluva na každú jednu poistnú udalosť vo
výške min. 66.400,-- EUR.
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doložiť vyššie uvedené vyjadrenie banky, kde mal
uchádzač zriadený účet v predchádzajúcom období
tak, aby týmto vyjadrením pokryl obdobie minimálne
jedného roka ku dňu predloženia ponuky.
Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že v iných
bankách nemá záväzky.
Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu
podnikateľa vyplývajúcu z podnikateľského rizika na
každú jednu poistnú udalosť. Zmluvu o poistení
zodpovednosti za škodu, resp. potvrdenie o poistení
zodpovednosti za škodu požaduje verejný obstarávateľ
predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne
osvedčenej fotokópii. Zmluva o poistení musí byť
platná a účinná a zabezpečuje poistenie počas celého
obdobia plnenia predmetu zákazky. Ak zmluva sa
uzatvára na 1 rok, uchádzač musí dať vyhlásenie, že
poistenie uzavrie každoročne počas plnenia predmetu
zákazky. Ak uchádzač nemá uzavretú zmluvu o
poistení zodpovednosti za škody, predloží čestné
vyhlásenie, že v prípade jeho úspešnosti vo verejnej
súťaži uzavrie túto zmluvu ešte pred uzatvorením
zmluvy s verejným obstarávateľom.
Doklady preukazujúce účtovnú závierku roka 2008 -
súvaha (alebo výkaz o majetku a záväzkoch) a výkaz
ziskov a strát (alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch)
– potvrdené príslušným daňovým úradom nie starším
ako tri mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.

III.2.3) Technická spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

§ 28 ods. 1 písm. a) a j) zákona č. 25/2006 Z. z..
Preukáže ich predložením týchto dokladov:
Zoznam podobných uskutočnených dodávok služieb
v oblasti komunálnych činností, čistenia verejných
priestranstiev za obdobie posledných troch rokov
(2006, 2007, 2008). Zoznam dodávok bude v hlavičke
obsahovať:
- názov/obchodné meno odberateľa,
- sídlo/miesto podnikania odberateľa
- predmet zmluvy, jeho stručnú špecifikáciu rozsahu,
- celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH,
- dátum uzatvorenia zmluvy,
- lehoty a miesto realizácie zákazky,
- kontaktné adresy odberateľov vrátane tel. čísel, u
ktorých je
možné overenie predkladaných informácií.
Zoznam zmlúv bude potvrdený: - verejným
obstarávateľom, ak bol odberateľom verejný
obstarávateľ podľa zákona o ver. obstarávaní,
- odberateľom, ak odberateľ bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, alebo ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača o ich realizovaní. (len zmluvy nad finančný
objem 10.000,-- EUR vrátane DPH (t.j. 301.260,--
SKK).
Vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii prostriedky,
strojové a technické vybavenie, potrebné na plnenie
zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač
v tomto písomnom vyhlásení potvrdil, že strojové

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
(ak je uplatniteľná):
- vozidlo na zber odpadu z malých smetných nádob s
uzavretou korbou
celkovej hmotnosti do 3,5 t – 1 ks
- mechanizmus so závesnou radlicou ťahaním na
odhŕňanie snehu z
miestnych komunikácií (MK) – 3 ks
- mechanizmus s odpruženiu radlicou na odhŕňanie
snehu z chodníkov – 3 ks
- mechanizmus na posyp MK posyp. materiálom – 1 ks
- mechanizmus na posyp chodníkov – 3 ks
- mechanizmus na odvážanie snehu – 3 ks
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a technické vybavenie, ktoré má a bude mať k
dispozícii počas celej doby realizácie zákazky je
plne postačujúci. Ďalej uvedie samotnú špecifikáciu
strojov a technického vybavenia, ktoré má k dispozícii
na plnenie zákazky. Požadovaná špecifikácia bude
obsahovať:
- názov stroja alebo mechanizmu,
- typové označenie stroja, resp. mechanizmu a rok jeho
výroby
- počet kusov.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby vyhlásenie malo
rozsah a obsah presne taký, ako je uvedené v tomto
bode vrátane minimálneho strojného vybavenia, v
opačnom prípade bude uchádzač z verejnej súťaže
vylúčený a ním predložená ponuka sa nebude
vyhodnocovať.

III.2.4) Vyhradené zákazky (ak je uplatniteľná)
áno nie

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest
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III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
áno nie

Ak áno,odkaz na príslušný právny predpis alebo administratívne opatrenie:

III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
poskytnutie služby

áno nie
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ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU

IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž

Užšia súťaž

Užšia súťaž so skrátenými lehotami Odôvodnenie výberu postupu so skrátenými lehotami:

Rokovacie konanie so zverejnením Záujemcovia už boli vybratí
áno nie

Ak áno, uveďte mená a adresy dodávateľov
vybratých v súlade s oddielom VI.3) Ďalšie informácie

Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými
lehotami

Odôvodnenie výberu postupu so skrátenými lehotami:

Súťažný dialóg

IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania
alebo na účasť na dialógu (užšia súťaž, rokovacie konanie, súťažný dialóg)

Predpokladaný počet dodávateľov

ALEBO predpokladaný minimálny počet do  , ak je to uplatniteľné,  maximálny počet

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:

IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu (rokovacie konanie so zverejnením,
súťažný dialóg)
Použitie etapového postupu pre postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude rokovať, alebo ponúk,
ktoré sa budú hodnotiť

áno nie
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IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk [vyznačte krížikom v príslušnom okienku (okienkach)]

Najnižšia cena
ALEBO

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 z preukázateľných dóvodov nie je možné uviesť ich
relatívnu váhu)
kritérií stanovených v špecifikáciách vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť v
rokovaniach alebo v súťažných podkladoch

kritérií relat. váhy

1.

2.

3.

4.

5.

kritérií relat. váhy

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia

áno nie

Ak áno, ďalšie informácie o elektronickej aukcii (ak je uplatniteľné)
Uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Pozvánka bude obsahovať
pravidlá ako i prihlášku do e-aukcie. Predmetom e-aukcie bude cena bez DPH. Úspešný uchádzač predloží
verejnému obstarávateľovi nový výkaz výmer do 2 pracovných dní od ukončenia e-aukcie.

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je uplatniteľná)
6061/2009

IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
áno nie

Ak áno,
Predbežné oznámenie Oznámenie o profile kupujúceho

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: z (dd/mm/rrrr)
Ďalšie predchádzajúce oznámenia (ak je uplatniteľná)

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov (okrem DNS) alebo
informatívnych dokumentov (v prípade súťažného dialógu)

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum: 29/12/2009(dd/mm/rrrr) Čas: 10:00

Spoplatnenie súťažných podkladov
áno nie

Ak áno, cena (uveďte len číslo): Mena:
Podmienky a spôsob platby:
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IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/01/2010(dd/mm/rrrr) Čas: 11:00

IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným
záujemcom (ak je známa): (v prípadoch užšej súťaže, rokovacích konaní a súťažného dialógu)
Dátum: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inom mieste:

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané (verejná súťaž)
Do: 25/02/2010 (dd/mm/rrrr)
ALEBO obdobie v mesiacoch: ALEBO v dňoch:  (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 11/01/2010(dd/mm/rrrr) Čas: 14:00
Miesto (ak je uplatniteľná): Mestský úrad Šaľa, zasadacia miestnosť. Nakoľko sa použije elektronická aukcia, §
41 sa nepoužije.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami (ak je uplatniteľná)

áno nie
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ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ (ak je uplatniteľná)
áno nie

Ak áno, odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
áno nie

Ak áno, uveďte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):

VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE (ak je uplatniteľná)
a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.Súťažné podklady si možno
vyzdvihnúť na základe písomnej žiadosti.Osobné vyžiadanie súťažných podkladov je možné iba v pracovných
dňoch, t.j. pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 h. V prípade, ak žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov bude
zaslaná faxom, verejný obstarávateľ požaduje v zmysle § 17 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní jej potvrdenie
prostredníctvom poštovej zásielky. V tomto prípade lehota na poskytnutie súťažných podkladov začne plynúť až
odo dňa prijatia potvrdenia prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobného doručenia. b) V súlade s § 23 ods.
4 zákona si verejný obstarávateľ vo verejnom záujme vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým
uzavrie zmluvu o dielo v tejto verejnej súťaži, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok,
verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia s uchádzačom v poradí, ako skončil
pri vyhodnotení ponúk vo verejnej súťaži. c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku
z predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám, a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa
(rozpočet) , alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné.

VI.4) ODVOLÁVACIE KONANIA

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolávacie konania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstrávanie

Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58

Mesto/obec: Bratislava PSČ: 82004

Štát: Slovensko Telefón: 0250264218

E-mail: Fax:

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za zmierovacie konania (ak je uplatniteľná)

Úradný názov:

Poštová adresa:

Mesto/obec: PSČ:

Štát: Telefón:

E-mail: Fax:

Internetová adresa (URL):

VI.4.2) Podávanie odvolaní (vyplňte oddiel VI.4.2 ALEBO v prípade potreby, oddiel VI.4.3)

Presné informácie o lehote (lehotách) na podávanie odvolaní:
Presné informácie sú uvedené v § 136 a § 138 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o podávaní odvolaní

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58

Mesto/obec: Bratislava PSČ: 82004

Štát: Slovensko Telefón: 0250264218

E-mail: Fax:

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18/11/2009  (dd/mm/rrrr)
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PRÍLOHA A
DOPLŇUJÚCE ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

I) ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, NA KTORÝCH MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE

Úradný názov:

Poštová adresa:

Mesto/obec: PSČ:

Štát:

Kontaktné miesto
(miesta):

Telefón:

Kontaktná osoba:

E-mail: Fax:

Internetová adresa (URL):

II) ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), NA KTORÝCH MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY
A DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY (VRÁTANE DOKUMENTOV TÝKAJÚCICH SA SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU A
DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU)

Úradný názov:

Poštová adresa:

Mesto/obec: PSČ:

Štát:

Kontaktné miesto
(miesta):

Telefón:

Kontaktná osoba:

E-mail: Fax:

Internetová adresa (URL):

III) ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), NA KTORÉ BUDÚ DORUČENÉ PONUKY ALEBO
ŽIADOSTI O ÚČASŤ

Úradný názov:

Poštová adresa:

Mesto/obec: PSČ:

Štát:

Kontaktné miesto
(miesta):

Telefón:

Kontaktná osoba:

E-mail: Fax:

Internetová adresa (URL):
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PRÍLOHA B (1)
INFORMÁCIE O ČASTIACH
ČASŤ Č.  NÁZOV

1) STRUČNÝ OPIS

2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH

Ak je známa, predpokladaná hodnota bez DPH (uveďte len číslo): Mena:

ALEBO rozpätie: od do Mena:

4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA (ak je uplatniteľná)

Obdobie v mesiacoch: alebo v dňoch: (od uzatvorenia zmluvy)

ALEBO
Začatie

(dd/mm/rrrr)

Ukončenie (dd/mm/rrrr)

5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH
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