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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Slovenská národná galéria
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00164712
Riečna 1, 815 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Slovenská národná galéria - Administratíva, Kollarovo nám. 10, 811 07 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Páleníková
Mobil: +421 908741593
Telefón: +421 220476117
Email: zlatica.palenikova@sng.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.sng.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/609
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL):  http://www.sng.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet:  činnosť múzeí

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
„LabArt SNG“ - Chemicko-technologické pracovisko SNG

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Kollárovo nám. 10, 811
07 Bratislava
Kód NUTS:SK010

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody

II.1.4)    Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody:  v rokoch
Hodnota:  2
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota:  6 505 818,5600 EUR

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Reštaurátorské laboratórne zariadenia a dokumentačno-technologické zariadenia pre novovytvárané pracovisko
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Slovenskej národnej galérie "LabArt SNG" 
1.časť Reštaurátorské laboratórne zariadenia: 
pol.SZ_1 - Hmotový spektrometer na určenie chemického zloženia vzorky odobratej z umeleckého diela  
pol.SZ_2 - Prenosný Ramanov spektrometer na nedeštruktívne určenie chemického zloženia vzorky na báze optickej
Ramanovej spektroskopie  
pol.SZ_3 - Ramanov spektrometer pre analýzu fragmentov vzoriek a ich prierezov integrovaný na mikroskop, ktorý je
súčasťou systému  
pol.SZ_4 - Infračervený spektrometer na princípe Fourierovej transformácie na analýzu chemického zloženia  
pol.SZ_5 - Elektrónový rastrovací mikroskop v enviromentálnej konfigurácií s prvkovým analyzátorom EDX a s
predprípravou na integráciu Ramanového spektrometra  
pol.SZ_6 - Ramanov spektrometer plne integrovateľný do autoemisného rastrovacieho mikroskopu (zariadenie SZ5),
umožňujúci Ramanovu spektroskopiu bodu definovaného pomocou SEM, a to bez potreby vyňatia vzorky z komory  
pol.SZ_7 - Súbor prístrojov na prípravu nábrusov pre mikroskopiu 
pol.SZ_8 - Klimatická komora na simuláciu urýchleného starnutia materiálov 
pol.SZ_9 - Mobilný digitálny motorizovaný mikroskop s 3D rekonštrukciou obrazu a mobilný stereomikroskop pre
reštaurátorské práce 
pol.SZ_10 - NIR spektrometer pre analýzu papiera 
pol.SZ_11 - Vákuový systém na fixáciu malieb a vákuovú petrifikáciu plastík 
pol.SZ_12 - Skenovací analyticky systém vybavený skenovacou jednotkou na snímanie 3D profilu maľby, zariadením na
IR reflektografiu, multispektrálne zobrazovanie a Ramanovú spektroskopiu. Súčasťou systému je riadiaca stanica s
riadiacim a vyhodnocovacím softvérom  
pol.SZ_13 - Systém archivácie vzoriek a diel  
pol.SZ_14 - Reštauračné pracovisko sôch - 1súbor 
pol.SZ_15 - Vybavenie špecializovaného reštaurátorského pracoviska 
 
2.časť Dokumentačno-technologické zariadenia: 
pol.SZ_16 - Pracovisko dokumentácie reštaurátorských procesov  
pol.SZ_17 - Pracovisko videodokumentácie reštaurátorských procesov 
pol.SZ_18 - Pracovisko trojrozmernej analýzy

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30200000-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 32300000-6,  39100000-3,  38000000-5,  38540000-2,  60000000-8 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Počet častí:  2
jednu alebo viac častí

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

pol.SZ_1 Hmotový spektrometer na určenie chemického zloženia vzorky odobratej z umeleckého diela - 1 kus 
pol.SZ_2 Prenosný Ramanov spektrometer na nedeštruktívne určenie chemického zloženia vzorky na báze optickej
Ramanovej spektroskopie - 1kus 
pol.SZ_3 Ramanov spektrometer pre analýzu fragmentov vzoriek a ich prierezov integrovaný na mikroskop, ktorý je
súčasťou systému - 1kus 
pol.SZ_4 Infračervený spektrometer na princípe Fourierovej transformácie na analýzu chemického zloženia - 1kus 
pol.SZ_5 Elektrónový rastrovací mikroskop v enviromentálnej konfigurácií s prvkovým analyzátorom EDX a s
predprípravou na integráciu Ramanového spektrometra - 1kus 
pol.SZ_6 Ramanov spektrometer plne integrovateľný do autoemisného rastrovacieho mikroskopu (zariadenie SZ5),
umožňujúci Ramanovu spektroskopiu bodu definovaného pomocou SEM, a to bez potreby vyňatia vzorky z komory -
1kus 
pol.SZ_7 Súbor prístrojov na prípravu nábrusov pre mikroskopiu- 1súbor 
pol.SZ_8 Klimatická komora na simuláciu urýchleného starnutia materiálov- 1kus 
pol.SZ_9 Mobilný digitálny motorizovaný mikroskop s 3D rekonštrukciou obrazu a mobilný stereomikroskop pre
reštaurátorské práce - 1sada 
pol.SZ_10 NIR spektrometer pre analýzu papiera - 1kus 
pol.SZ_11 Vákuový systém na fixáciu malieb a vákuovú petrifikáciu plastík -1sada 
pol.SZ_12 Skenovací analyticky systém vybavený skenovacou jednotkou na snímanie 3D profilu maľby, zariadením na IR
reflektografiu, multispektrálne zobrazovanie a Ramanovú spektroskopiu. Súčasťou systému je riadiaca stanica s
riadiacim a vyhodnocovacím softvérom -1kus 
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pol.SZ_13 Systém archivácie vzoriek a diel - 1súbor 
pol.SZ_14 Reštauračné pracovisko sôch - 1súbor 
pol.SZ_15 Vybavenie špecializovaného reštaurátorského pracoviska -1 súbor 
pol.SZ_16 Pracovisko dokumentácie reštaurátorských procesov -1súbor 
pol.SZ_17 Pracovisko videodokumentácie reštaurátorských procesov - 1súbor 
pol.SZ_18 Pracovisko trojrozmernej analýzy - 1súbor
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  6 505 818,5600 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  24

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
1.časť Reštaurátorské laboratórne zariadenia 

1)    STRUČNÝ OPIS 
1.časť Reštaurátorské laboratórne zariadenia pre pracovisko Slovenskej národnej galérie - LabArt SNG

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30200000-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 32300000-6,  39100000-3,  39300000-5,  38540000-2,  60000000-8 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
SZ_1 Hmotový spektrometer na určenie chemického zloženia vzorky odobratej z umeleckého diela - 1 kus 
SZ_2 Prenosný Ramanov spektrometer na nedeštruktívne určenie chemického zloženia vzorky na báze optickej
Ramanovej spektroskopie - 1kus 
SZ_3 Ramanov spektrometer pre analýzu fragmentov vzoriek a ich prierezov integrovaný na mikroskop, ktorý je
súčasťou systému - 1kus 
SZ_4 Infračervený spektrometer na princípe Fourierovej transformácie na analýzu chemického zloženia - 1kus 
SZ_5 Elektrónový rastrovací mikroskop v enviromentálnej konfigurácií s prvkovým analyzátorom EDX a s predprípravou
na integráciu Ramanového spektrometra - 1kus 
SZ_6 Ramanov spektrometer plne integrovateľný do autoemisného rastrovacieho mikroskopu (zariadenie SZ5),
umožňujúci Ramanovu spektroskopiu bodu definovaného pomocou SEM, a to bez potreby vyňatia vzorky z komory -
1kus 
SZ_7 Súbor prístrojov na prípravu nábrusov pre mikroskopiu- 1súbor 
SZ_8 Klimatická komora na simuláciu urýchleného starnutia materiálov- 1kus 
SZ_9 Mobilný digitálny motorizovaný mikroskop s 3D rekonštrukciou obrazu a mobilný stereomikroskop pre
reštaurátorské práce - 1sada 
SZ_10 NIR spektrometer pre analýzu papiera - 1kus 
SZ_11 Vákuový systém na fixáciu malieb a vákuovú petrifikáciu plastík -1sada 
SZ_12 Skenovací analyticky systém vybavený skenovacou jednotkou na snímanie 3D profilu maľby, zariadením na IR
reflektografiu, multispektrálne zobrazovanie a Ramanovú spektroskopiu. Súčasťou systému je riadiaca stanica s
riadiacim a vyhodnocovacím softvérom -1kus 
SZ_13 Systém archivácie vzoriek a diel - 1súbor 
SZ_14 Reštauračné pracovisko sôch - 1súbor 
SZ_15 Vybavenie špecializovaného reštaurátorského pracoviska -1 súbor
Hodnota:  6 115 818,5600 EUR
 
Časť: 2
NÁZOV
2.časť  Dokumentačno-technologické zariadenia 

1)    STRUČNÝ OPIS 
2.časť Dokumentačno-technologické zariadenia pre pracovisko Slovenskej národnej galérie - LabArt SNG

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30200000-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 32300000-6,  38000000-5,  60000000-8 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
SZ_16 Pracovisko dokumentácie reštaurátorských procesov -1súbor 
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SZ_17 Pracovisko videodokumentácie reštaurátorských procesov - 1súbor 
SZ_18 Pracovisko trojrozmernej analýzy - 1súbor
Hodnota:  390 000,0000 EUR

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Zábezpeka ponuky na 1. časť Reštaurátorské laboratórne zariadenia predmetu zákazky: 140 000,00 EUR.  
Zábezpeka ponuky na 2. časť Dokumentačno-technologické zariadenia predmetu zákazky: 10 000,00 EUR.  
Celková výška zábezpeky ponuky je tvorená súčtom jednotlivých zábezpek určených pre tie časti predmetu zákazky, na
ktoré uchádzač predkladá ponuku. 
 
Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne opísané v súťažných podkladoch.

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Z dôvodu, že všetky časti predmetu zákazky budú financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ poskytnutých
kupujúcemu na základe Zmluvy o NFP, bude predávajúci pre tieto časti predmetu zákazky povinný strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť
týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú: 
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby. 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby. 
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 
e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Európskej únie.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Od skupiny dodávateľov v prípade prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie t.j. zodpovednosti v procese
plnenia zmluvy sa vyžaduje vytvorenie určitej právnej formy t.j., aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia
zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi napr. zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej
republiky (napr. podľa § 829 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať zmluvnú stranu, aby ručila
spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Áno
Opis osobitných podmienok:  Z dôvodu, že všetky časti predmetu zákazky budú financované z prostriedkov
štrukturálnych fondov EÚ poskytnutých kupujúcemu na základe Zmluvy o NFP, bude predávajúci pre tieto časti
predmetu zákazky povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 všeobecných
zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa
považujú: 
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby. 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby. 
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 
e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Európskej únie.

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona: 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon) a ich splnenie preukáže dokladmi
podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených
kópií. 
Uchádzač môže doklady podľa § 26 ods. 2 písm. a) až e) zákona nahradiť predložením platného potvrdenia alebo
úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona.
Uvedené sa nevzťahuje na doklady podľa § 26 ods. 2 písm. f) 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) zákona (čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným
obstarávaní podľa zákona a že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona). 
 
Skupina dodávateľov podľa § 31 zákona preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
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každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a zákona: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26a ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon) a ich splnenie preukáže dokladmi
podľa § 26a ods. 3 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa 
§ 27 zákona: 
a)podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona; 
b)podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
a)podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona: 
Minimálna požadovaná úroveň : 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky nie
staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, v ktorej má uchádzač otvorený resp. vedený účet.
V predmetnom vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že uchádzač nebol za
predchádzajúce tri roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky v nepovolenom prečerpaní, že v prípade
splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár, že účet uchádzača nie je predmetom exekúcie. Zároveň
uchádzač pripojí čestné vyhlásenie, podpísané osobou konať v mene uchádzača, že v ďalších bankách ako v banke
(bankách), ktorá podľa tohto bodu vydala potvrdenie, uchádzač nemá otvorený resp. vedený účet a ani iné záväzky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. Vo vyjadrení banky bude zároveň uvedené, že uchádzačovi poskytne
úver na zabezpečenie predmetu zákazky: 
-pre 1. časť Reštaurátorské laboratórne zariadenia - v min. výške 3 000 000,00 EUR  
-pre 2. Časť Dokumentačno-technologické zariadenia - v min. výške 240 000,00 EUR  
alebo ekvivalent v inej mene. V prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, stačí keď preukáže vlastné
finančné prostriedky, resp. prísľub len u jednej z nich. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) v závislosti od časti predmetu zákazky, ku
ktorej predkladá ponuku. 
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona):  
Verejný obstarávateľ požadovaným dokladom podľa písm.a) vytvára predpoklad, že pri plnení zmluvy nenastane
problém so zabezpečovaním financovania predmetu zo strany úspešného uchádzača, keďže verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zákazky. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za
primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky, podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona. 
b)podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona  
Minimálna požadovaná úroveň : 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate, podpísanom štatutárnym orgánom uchádzača,
v ktorom uchádzač preukáže objem obratu za posledné tri hospodárske roky (2012, 2013 a 2014), resp. za roky, ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti: 
-pre 1. časť Reštaurátorské laboratórne zariadenia - v min. výške 12 000 000,00 EUR bez DPH za posledné tri
hospodárske roky spolu. 
-pre 2. časť Dokumentačno-technologické zariadenia - v min. výške 800 000,00 EUR bez DPH za posledné tri
hospodárske roky spolu. 
Uchádzač požadovaný prehľad podloží výkazom ziskov a strát, resp. výkazov príjmov a výdavkov (alebo ich ekvivalent)
za uvedené hospodárske roky resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti, potvrdený príslušným správcom dane alebo audítorom alebo ekvivalentným orgánom štátu sídla uchádzača. V
prípade, ak uchádzač podal príslušnému správcovi dane podľa § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. oznámenie, v ktorom
uviedol novú lehotu, v ktorej podá daňové priznanie, predloží toto oznámenie (zahraničný uchádzač predloží
ekvivalentný doklad, ktorým preukáže požadovanú skutočnosť) a čestné vyhlásenie o odhadovanom dosiahnutom obrate
za rok 2014 podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača.  
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. d) v závislosti od časti predmetu zákazky, ku
ktorej predkladá ponuku. 
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona):  
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate podľa písm. b) z dôvodu, aby vedel určiť
stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať dosiahnutý obrat z dôvodu
uistenia sa, že víťazný uchádzač bude schopný znášať náklady spojené so zabezpečovaním potrebných činností v lehote
splatnosti faktúr. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky. 
V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 ZVO, predloží skupina požadované doklady na

5/9



preukázanie ekonomického a finančného postavenia spoločne za celú skupinu dodávateľov. 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V tomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať 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. 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti ohľadne ekonomického
a finančného postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. 
Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa 
§ 28 zákona: 
a)podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona; 
b)podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona vo väzbe na § 29 zákona; 
c)podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 1 zákona; 
d)podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 2 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
a)podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona; 
Minimálna požadovaná úroveň : 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie: 
- pre časť 1- zoznam o dodávkach tovarov rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je daný predmet
zákazky za predchádzajúce 3 roky (2012,2013,2014), resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti . Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť minimálne 3 potvrdené referencie na daný
predmet zákazky, každú v objeme minimálne 300 000,- EUR bez DPH s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. V
prípade zmlúv s viacročným plnením, napr. plnenia od roku 2012, resp. i po roku 2014, do plnenia zmlúv za obdobie
rokov 2012 až 2014 sa uvedú iba čiastkové hodnoty zmlúv plnené v období rokov 2012 až 2014. 
- pre časť 2- zoznam o dodávkach tovarov rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je daný predmet
zákazky za predchádzajúce 3 roky (2012,2013,2014), resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť minimálne 3 potvrdené referencie na daný
predmet zákazky v minimálnom celkovom objeme 80 000,- EUR bez DPH s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
V prípade zmlúv s viacročným plnením, napr. plnenia od roku 2012, resp. i po roku 2014, do plnenia zmlúv za obdobie
rokov 2012 až 2014 sa uvedú iba čiastkové hodnoty zmlúv plnené v období rokov 2012 až 2014. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) v závislosti od časti predmetu zákazky, ku
ktorej predkladá ponuku. 
Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. 
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona): 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa písm. a) z dôvodu, aby uchádzač preukázal schopnosť a
praktické skúsenosti s dodaním rovnakých alebo podobných tovarov, ako je predmet zákazky. Zároveň tým zamedzí
riziku prameniaceho z nedostatočných skúseností s dodávkou rovnakého alebo podobného predmetu zákazky.
Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky. 
b)podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona vo väzbe na § 29 zákona; 
Minimálna požadovaná úroveň : 
-pre časť 1- verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 29 zákona o VO predloženie platného certifikátu kvality
vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom t. j. platný
certifikát na systémy manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 v oblasti týkajúcej sa dodania predmetu
zákazky alebo porovnateľného certifikátu, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem
alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia
vydané príslušnými orgánmi členských štátov vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ a príjme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu. 
-pre časť 2- verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 29 zákona o VO predloženie platného certifikátu kvality
vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom t. j. platný
certifikát na systémy manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 v oblasti týkajúcej sa dodania predmetu
zákazky alebo porovnateľného certifikátu, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem
alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia
vydané príslušnými orgánmi členských štátov vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ a príjme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie
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príslušného certifikátu. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. d) v závislosti od časti predmetu zákazky, ku
ktorej predkladá ponuku. 
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona): 
Preukázanie certifikácie v zmysle štandardov EÚ a tým zabezpečenie predpokladu úspešnej dodávky zákazky. 
c)podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 1 zákona; 
Minimálna požadovaná úroveň: 
-pre časť 1 - Verejný obstarávateľ požaduje predloženie (postačuje predloženie kópií): 
Opisu a fotografií ponúkaných vybraných druhov zariadení - pre položku: SZ_1, SZ_4, SZ_5, SZ_6, SZ_8, SZ_10, z
ktorých bude možné overiť požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Na overenie uchádzačom
uvádzaných funkčných a výkonnostných parametrov ponúkaných zariadení predloží uchádzač oficiálne manuály prípadne
aj propagačné materiály vydané výrobcom k ponúkaným zariadeniam (v slovenskom jazyku).  
-pre časť 2 - Verejný obstarávateľ požaduje predloženie (postačuje predloženie kópií): 
Opisu a fotografií ponúkaných vybraných druhov zariadení - pre položku SZ_18, z ktorých bude možné overiť
požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Na overenie uchádzačom uvádzaných funkčných a
výkonnostných parametrov ponúkaných zariadení predloží uchádzač oficiálne manuály prípadne aj propagačné materiály
vydané výrobcom k ponúkaným zariadeniam (v slovenskom jazyku).  
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona): 
Účelom je preukázanie skutočnosti, či má uchádzač dostatočnú materiálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky
spôsobilý dodať predmet zákazky. 
d)podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 2 zákona. 
Minimálna požadovaná úroveň: 
-pre časť 1 - Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyhlásení zhody pre všetky druhy zariadení, ktoré budú
predmetom dodávky a doplňujúcimi podkladmi k nim alebo certifikátov vydanými autorizovanými osobami resp.
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. 
-pre časť 2 - Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyhlásení zhody pre všetky druhy zariadení, ktoré budú
predmetom dodávky a doplňujúcimi podkladmi k nim alebo certifikátov vydanými autorizovanými osobami resp.
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. 
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona): 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyhlásení zhody a doplňujúcich podkladov k nim, certifikátov z dôvodu
preukázania skutočnosti, že vlastnosti požadovaných zariadení spĺňajú technické požiadavky ustanovené technickými
predpismi, ktoré sa na zariadenia vzťahujú. 
V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 ZVO, predloží skupina požadované doklady na
preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti spoločne za celú skupinu dodávateľov.  
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V tomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej 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. 
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. 
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní do desiatich
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti a to
spôsobom stanoveným v týchto bodoch súťažných podkladov.  
Z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky
podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom (rozsahom, obsahom aj spôsobom).

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:  Áno
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Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ
pokračovať v postupe zadávania  
zákazky elektronickou aukciou, podľa podmienok uvedených v časti súťažných podkladov Príloha č. 9  
Elektronická aukcia pre 1. a 2. časť a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii. 
Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorých ponuky splnili určené podmienky. 
Vstupné ponuky zadané verejným obstarávateľom do aukčnej siene budú zhodné s ponukou doručenou  
v listinnej podobe /v obale/. 
1.E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet po úvodnom úplnom vyhodnotení
ponúk systémom elektronického verejného obstarávania (EVO) zverejneného na portály www.evo.gov.sk.  
2.Verejný obstarávateľ prostredníctvom svojho administrátora odošle výzvu na účasť v e-aukcii elektronickými
prostriedkami súčasne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových cien.  
3.Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému
elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia a ukončenia medzikola, dátum a čas začatia súťažného kola a spôsob
ukončenia e-aukcie, minimálny a maximálny krok zníženia nových cien, vzorec na určenie automatizovaného
prehodnotenia poradia nových cien.  
4.Súčasťou výzvy bude prihláška do e-aukcie. Prihlášku uchádzač vyplní a obratom pošle elektronickými prostriedkami
administrátorovi. 
5.Kontakt na administrátora: zlatica.palenikova@sng.sk 
6.Administrátor po doručení vyplnenej prihlášky pošle uchádzačovi prístupový kľúč, s použitím ktorého bude môcť
uchádzač vstúpiť do e-aukčnej siene 
7.E-aukcia prebieha v dvoch kolách: medzikole a súťažnom kole. 
8.V medzikole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie. Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce sa
minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky bez DPH, pravidlá predlžovania súťažného kola a lehotu platnosti
prístupových kľúčov. 
9.V medzikole bude uchádzačom sprístupnená aj e-aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť zadaných vstupných cien,
ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ a to v súlade s pôvodnými, písomne predloženými ponukami. Každý
uchádzač v medzikole vidí iba svoju ponuku. V medzikole uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť.  
10.V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia on-line. V deň a hodinu určenú za začiatok súťažného kola, sa každému
uchádzačovi zobrazí v e-aukčnej sieni najnižšia cenová ponuka bez DPH, jeho cenová ponuka celkom bez DPH, jeho
jednotkové ceny jednotlivých položiek bez DPH a jeho priebežné poradie.  
11.Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude cena sumárnej položky tovarov bez DPH. Uchádzači budú upravovať
ceny smerom dole. V priebehu elektronickej aukcie počas konania súťažného kola budú zverejňované všetkým
uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom
okamihu ich relatívne umiestnenie. Počas súťažného kola, ktorého doba trvania /čas/ je uvedená v pozvánke na účasť v
elektronickej aukcii, budú mať jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky upravovať smerom dole. Po ukončení
súťažného kola už nebude možné upravovať jednotkové ceny ani cenu celého predmetu zákazky, ktoré boli predmetom
daného súťažného kola. Nová cenová ponuka predložená uchádzačom nemôže byť rovnaká s už zadanou minimálnou
cenou. Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny za sumárnu položku zákazky je 1 000,- EUR pre 1. časť predmetu
zákazky a 1 000,- EUR pre 2. časť predmetu zákazky z aktuálnej sumárnej ceny položky uchádzača.  
12.Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť cenou za rovnaký
predmet zákazky ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej v lehote na predkladanie ponúk. 
13.Súťažné kolo je nastavené na základný časový limit 30 minút.  
14.Ak však dôjde v priebehu posledných 2 minút k akejkoľvek zmene ceny spôsobom podľa bodu 11., súťažné kolo sa
vždy predĺži o ďalšie 2 minúty. E-aukcia bude ukončená, ak žiaden z uchádzačov v predĺženom súťažnom kole neupravil
cenu niektorej z položiek smerom nadol spôsobom podľa bodu 2.12.  
15.Po ukončení súťažného kola si uchádzači môžu vytlačiť protokoly z priebehu e-aukcie.  
16.Lehota platnosti prístupových kľúčov bude uvedená vo výzve na účasť v e-aukcii a po uplynutí tejto lehoty sa už
uchádzač nebude môcť do e-akčnej siene prihlásiť.  
17.INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽITÉHO ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA, PODMIENKY A ŠPECIFIKÁCIE
TECHNICKÉHO PRIPOJENIA počítač musí byť pripojený k Internetu, vyžaduje sa mať nainštalovaný jeden z
podporovaných webových prehliadačov: Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia, Mozilla Firefox 2.0 a vyššia,
nutné je mať v prehliadači zapnutý cookie; riadiť sa pokynmi a požiadavkami pre uchádzačov v EVO.

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

1505/2015
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Nie
IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho

dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  30.06.2015 10:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  30.06.2015 10:00
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IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné
Iné:  Slovenský jazyk, Český jazyk
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  30.09.2015

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  30.06.2015 10:15
Miesto:  Slovenská národná galéria, Kollárovo nám.10, 811 07 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného
finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre
štrukturálne fondy EÚ (ďalej Poskytovateľ NFP) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej Zmluva o NFP) pre projekt LabArt SNG chemicko-technologické pracovisko SNG (ďalej Projekt) alebo na základe
nenávratného finančného príspevku pre iný projekt. V čase vyhlásenia verejnej súťaže ešte nie je uzatvorená Zmluva o
NFP ani žiadna iná zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie predmetu zákazky.

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu verejného
obstarávania zo strany ASFEU. 
 
Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca na základe písomnej žiadosti podpísanej zástupcom záujemcu
doručenej poštou alebo osobne na adresu Slovenská národná galéria, Kollárovo nám.10, 81107 Bratislava, Slovensko v
pracovných dňoch od 9,00 hod do 15,00 hod alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zlatica.palenikova@sng.sk 
 
Verejný obstarávateľ stanovuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov do termínu lehoty na predkladanie ponúk, ale
odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý umožní využiť v zákonom stanovenej
lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.05.2015
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