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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.

CHIRANA Medical , a.s.
IČO: 36322300
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): CHIRANA Medical , a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá
Kontaktná osoba: RNDr. Jiřina Koprivňanská
Mobil: +421 918714025
Telefón: +421 918714025
Fax: +421 322873315
Email: jkoprivnanska@chirana-medical.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.chirana.eu
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
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2

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

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Výskum automatizovaných a poloautomatizovaných systémov pre diagnostiku, kontrolu a riadenie umelej ventilácie pľúc
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
8
Hlavné miesto poskytovania služieb: CHIRANA Medical, a.s., Nám. Dr. Alberta Sschweitzera 194, 916 01 Stará Tura
NUTS kód:
SK022
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je realizácia výskumných aktivít v oblasti zdravotníctva, a to v oblasti intenzívnej medicíny a
anestéziológie. Fyziológia životných funkcií človeka sa riadi určitými pravidlami, ktoré pri narušení ich rovnováhy
vyvolávajú rôzne ochorenia a život ohrozujúce stavy. Predmet zákazky má výskumný charakter, predmetom ktorého je
analýza dýchania a jeho patológie, určenie parametrov tohto procesu, ktoré je potrebné sledovať, ktoré sa dajú
diagnostikovať, kontrolovať a na základe ich hodnôt je možné dýchanie človeka riadiť takým spôsobom, aby bol
zachránený jeho život a boli zabezpečené stabilné životné funkcie pacienta. Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie s
následným vypracovaním návrhov súborov jednotlivých režimov, postupov, riadiacich a kontrolných mechanizmov a
parametrov, systém zberu a diagnostiky dát z oblasti umelej ventilácie pľúc v procese intenzívnej starostlivosti a pri
anestézii, a návrh technických riešení modelov automatizovaných a poloautomatizovaných systémov pre realizáciu
týchto postupov. Predmetom zákazky je aj verifikácia teoretických výstupov a následne výroba prototypov prístrojov s
implementovanými automatizovanými a poloautomatizovanými systémami pre diagnostiku, kontrolu a riadenie umelej
ventilácie pľúc v intenzívnej medicíne a anestéziológii.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 73100000-3
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 1 944 370,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 24

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

Podmienky účasti
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III.1.1.

Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: (1)Verejného obstarávania
sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, alebo trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c)nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e)nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g)nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
i)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a)písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
b)písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
c)písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
d)písm. e) potvrdením mieste príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
e)písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
f)písm. h) čestným vyhlásením
g)písm. i) a j) čestným vyhlásením
(3)Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
(4) Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
(5) V súlade s § 128 ods. (1) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a Výkladovým stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom
obstarávaní vydaným Úradom pred verejné obstarávanie :
a) Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
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III.1.2.

III.1.3.

b) Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie
o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto preukáže splnenie týchto podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického
postavenia
- § 27 ods. 1 písm. d) zákona: prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní požaduje preukázať
čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym orgánom uchádzača celkový obrat za obdobie posledných troch
hospodárskych rokov, t.j. rokov 2011 až 2013, v kumulatívnej hodnote minimálne 250 000,00 Euro.
V prípade, že obrat je v inej mene ako Euro, uchádzač vykoná prepočet na menu Euro a to podľa kurzového lístka k
31.12. roku, v ktorom obrat dosiahol.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní : Preukázanie
skutočnosti, že uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť zmluvu ktorá
bude výsledkom procesu verejného obstarávania a to vzhľadom na predpokladanú hodnotu predmetu zákazky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto preukáže splnenie týchto podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti
-§ 28 ods. 1 písm. g) zákona:
Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za poskytnutie
služby
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :
Týmto spôsobom uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti predložením údajov o vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne predložením profesijných životopisov odborných
garantov č. 1 a č. 2, ktorí budú zodpovední za poskytnutie požadovaných služieb/plnenie predmetu tejto zákazky a
súčasne budú riadiť jej realizáciu.
Každý profesijný životopis, ktorým uchádzač preukazuje príslušnú odbornú skúsenosť odborných garantov č. 1 a č. 2,
musí minimálne obsahovať: meno a priezvisko príslušného odborného garanta, najvyššie dosiahnuté vzdelanie
príslušného odborného garanta, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné
skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo
vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi, vyhlásenie príslušného odborného garanta o pripravenosti plniť
predmet zákazky k preukazovanej pozícii.
Každý zoznam, ktorým uchádzač preukazuje príslušnú profesionálnu praktickú skúsenosť/prax minimálne odborného
garanta č. 1 a č. 2, musí obsahovať: meno a priezvisko príslušného odborného garanta, názov a sídlo odberateľa, resp.
zamestnávateľa príslušného odborného garanta, čas plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok), stručný popis predmetu zmluvy,
resp. rozsah účinností, ktoré príslušný odborný garant zabezpečoval, hodnotu zmluvy, hodnotu
riadeného/podporovaného projektu, tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si
možno overiť tieto údaje. Prílohou životopisu musí byť aj fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
odborného garanta.
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na odborných garantov
- č. 1 a č. 2:
1. Riadiaci zamestnanec Odborný garant č. 1 - pre teoretickú časť výskumu a vývoja. Odborný garant č. 1 musí spĺňať:
a) minimálne vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa medicínskeho smeru a
b) minimálna 10 ročné pracovné skúsenosti v oblasti vedy, alebo výskumu, alebo vývoja v oblasti zdravotníctva a
c) aktívna účasť na poskytovaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru alebo zložitosti ako je predmet zákazky
s hodnotou služieb minimálne vo výške 30 000,- EUR bez DPH. Službami rovnakého alebo podobného charakteru alebo
zložitosti ako je predmet zákazky sú služby ktorých predmetom bola realizácia výskumu, alebo vývoja v oblasti
zdravotníckej techniky, alebo technológie pre zdravotníctvo.
2. Riadiaci zamestnanec Odborný garant č. 2 - pre technologickú časť výskumu a vývoja. Odborný garant č. 2 musí
spĺňať:
a) minimálne vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa medicínskeho alebo technického smeru a
b) minimálna 10 ročné pracovné skúsenosti v oblasti vedy, alebo výskumu, alebo vývoja v oblasti zdravotníctva a
c) aktívna účasť na poskytovaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru alebo zložitosti ako je predmet zákazky
s hodnotou služieb minimálne vo výške 30 000,- EUR bez DPH. Službami rovnakého alebo podobného charakteru alebo
zložitosti ako je predmet zákazky sú služby ktorých predmetom bola realizácia výskumu, alebo vývoja v oblasti
zdravotníckej techniky, alebo technológie pre zdravotníctvo
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Odôvodnenie primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní:
Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na preukázanie
vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
služieb.
Konkrétny dôkazný prostriedok (osvedčenie, potvrdenie, preukaz, vysvedčenie, certifikát), ktorý sa na preukázanie
odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu vyžaduje ,musí svojim obsahom potvrdiť požadované údaje o vzdelaní,
odbornej praxi, resp. odbornej kvalifikácii. Nakoľko organizačná štruktúra, charakteristika jej členenia na jednotlivé
prvky a v rámci nich udelené riadiace kompetencie môžu byť u jednotlivých uchádzačov a záujemcov rôzne, odbornú
spôsobilosť na poskytnutie služieb je možné preukázať dokladom o vzdelaní a odbornej kvalifikácii tej osoby alebo osôb,
ktorých činnosť/zodpovednosť je zásadná pre riadenie konkrétnych služieb. Požiadavky na odborných garantov sú
potrebné a primerané, pretože v rámci poskytovania predmetu zákazky bude vytvorený tím zložený zo zástupcov osoby
podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní a a uchádzača, ktorý bude riadiť poskytovanie tohto predmetu zákazky.
Taktiež bude potrebná rozsiahla koordinácia prác na strane osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní ako aj
uchádzača, zabezpečenie kvality, riadenie rizík. Hlboká znalosť predmetu zákazky a skúsenosti s riadením bude potrebná
aj kvôli zvládnutiu implementačnej fázy predmetu zákazky. Na splnenie cieľov predmetu zákazky je nevyhnutné odborné
vedenie a realizácia stanovených aktivít podaktivít a preto vyžaduje splnenie osobitných podmienok technickej a
odbornej spôsobilosti uchádzača prostredníctvom určenia samostatných požiadaviek na odborných garantov.
Požiadavky na odborného garanta č. 1 sú potrebné a primerané, pretože v rámci poskytnutia predmetu zákazky bude
nutné zabezpečiť koordináciu práce tímu skúsených odborníkov v oblasti vedy, výskumu a vývoja v oblasti zdravotnícke
techniky alebo technológie pre zdravotníctvo. Požiadavka na aktívnu účasť na poskytovaní služieb rovnakého alebo
podobného charakteru alebo zložitosti ako je predmet zákazky s hodnotou služieb minimálne vo výške 30 000,- Eur bez
DPH je primeraná rozsahu zákazky, za ktorú bude odborný garant č. 1 ako riadiaci zamestnanec zodpovedný.
Požiadavky na odborného garanta č. 2 sú potrebné a primerané, pretože v rámci poskytnutia predmetu zákazky bude
nutné zabezpečiť koordináciu práce tímu skúsených technických alebo technologických odborníkov v oblasti vedy,
výskumu a vývoja v oblasti zdravotnícke techniky alebo technológie pre zdravotníctvo. Požiadavka na aktívnu účasť na
poskytovaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru alebo zložitosti ako je predmet zákazky s hodnotou služieb
minimálne vo výške 30 000,- Eur bez DPH je primeraná rozsahu zákazky, za ktorú bude odborný garant č. 2 ako riadiaci
zamestnanec zodpovedný.
4. Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti v procese verejného obstarávania predložené uchádzačom
musia byť originály alebo ich úradne overené kópie.
5. V súlade s § 32 ods. (11) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá osobe podľa § 7 zákona o verejnom
obstarávaní úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čase a spôsobom, určeným osobou podľa § 7 zákona o verejnom
obstarávaní.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
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: 10.02.2014 09:00
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 10.02.2014 10:00
Miesto : CHIRANA Medical, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, zasadačka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Nie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program - Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti.
Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch.
Ďalšie doplňujúce informácie
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VI.3.

1. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť
súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon č. 528/2008) a podľa článku 59
a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona č.
528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly.
2. V bode IV.2.4.) tohto oznámenia je uvedené, že uchádzači nie sú oprávnení zúčastniť sa na otváraní ponúk, keďže
týmto otváraním ponúk sa rozumie otváranie časti ponúk, označených ako "Ostatné". Na otváraní častí ponúk,
označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a
ktorých ponuka nebola vylúčená.Osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní odošle týmto uchádzačom oznámenie
o otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" s uvedením miesta a času v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
3. Otváranie časti ponúk, označených ako "Kritériá" sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom
"Ostatné" a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom "Kritériá".
Dátum odoslania tejto výzvy
03.01.2014
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