Verejný obstarávateľ:
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90 Bratislava
____________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil:
e-mail:

EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90 Bratislava
491870
Michaela Mišková
0911420312
vo@ekovps.sk

2. Názov predmetu zákazky:

„Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – časť: Parkový mobiliár“
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zadania zákazky je dodávka prvkov parkového mobiliáru, vrátane osadenia parkových
prvkov vo verejnom priestranstve Gaštanice, v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer a projektovej
dokumentácie.
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Verejné priestranstvo Gaštanica – Jeséniova ul., Bratislava.
Obhliadka miesta je možná na základe vopred dohodnutého termínu na tel. č. 0911 420 312.
Lehota výstavby: najneskôr do 28.2.2017
5. Predpokladaná hodnota zákazky:

12 980,00 Eur bez DPH

6. Klasifikácia CPV: Hlavný slovník verejného obstarávania:
45.00.00.00-7 Stavebné práce
43.32.50.00-7 Zariadenia pre parky a ihriská
7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
8. Mena: EUR.
9. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
10. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie.
11. Typ zmluvy/ objednávka: S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo, podľa § 536 a
nasl. Obchodného zákonníka Č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
12. Hlavné podmienky financovania:
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Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,
Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky subjektu prostredníctvom
EKO-podniku VPS.
14. Lehota na predkladanie ponúk:
Verejný obstarávateľ vykonáva uvedené verejné obstarávanie prostredníctvom certifikovaného
elektronického nástroja EVOSERVIS verzia 1.0, obstarávateľskej organizácie EKO - podnik
verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava – EVOSERVIS, umiestnenom na
webovej adrese https://www.evoservis.sk/ekopodnikvps/ k zákazke pod názvom „Revitalizácia
verejného priestranstva Gaštanice – časť: Parkový mobiliár“
Každý záujemca/uchádzač sa zaregistruje do systému elektronického verejného obstarávania
EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný email zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Po
zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných
podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o
vysvetlenie môže záujemca komunikovať s obstarávateľskou organizáciou priamo v systéme
EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie.
Lehota na predloženie ponuky: 28.11.2016 do 9:00
- Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v papierovej podobe, osobne alebo
poštou na adresu:
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90 Bratislava
sekretariát riaditeľa, (Po - Pi)
pracovný čas 7.30-12.00, 12.30-15.00 hod.
15. Lehota viazanosti ponúk: 31.3.2017.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH – 100 %.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v €.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platcom DPH, upozorní.
17. Podmienky účasti:
Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti:
a) § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu – fotokópia.
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b)

c)

d)

e)

Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Dôvod požadovania stanovenej
podmienky účasti vyplýva zo zákona a zároveň bude zabezpečené, že zmluva bude uzatvorená
len s takým uchádzačom, ktorý je spôsobilý na uspokojivé plnenie zmluvy.
Uchádzač predloží účtovné doklady preukazujúce zrealizovanie najmenej dvoch obdobných
zákaziek a pozitívne referencie od odberateľov úspešného uchádzača - zoznam stavebných
prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky v zmysle rozsahu
uvedeného v PD, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania a v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti)
doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest,
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok v
celkovej výške najmenej 25 000 EUR bez DPH. Na preukázanie tejto podmienky môže
uchádzač použiť vyplnený “Formulár B”, ktorý je súčasťou tejto časti podkladov.
Dôvodom požadovania stanovenej podmienky účasti je preukázanie schopnosti zrealizovať
rozsah požadovaných prác v stanovenom rozsahu, kvalite a termíne.
V prípade, že uchádzač predloží vo svojej ponuke ekvivalenty produktov iných výrobcov,
výrobného postupu, značky ako je uvedené v projektovej dokumentácii (SO-01-A2 – tabuľka
prvkov), uchádzač predloží:
- porovnávaciu tabuľku parametrov a funkčnosti, čím preukáže rovnakú alebo vyššiu
kvalitu týchto ekvivalentov;
čestné vyhlásenie, že v prípade podpisu zmluvy je schopný doložiť všetky certifikáty alebo
potvrdenia s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy
vzťahujúce sa na tovar, vydané orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s
právomocou posudzovať zhodu.
Uchádzač nie je vedený v tzv. blackliste elektronického trhoviska ani v zozname spoločností
so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (uchádzač predloží čestné prehlásenie).

18. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 17 tejto výzvy,
b) cenovú ponuku na predmet zákazky s kalkuláciou ceny – ocenený výkaz výmer (všetky položky)
c) podpísaný návrh zmluvy
d) fotodokumentáciu ponúkaných prvkov parkového mobiliáru

19. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady preukazujúce:
 splnenie podmienok účasti podľa bodu 17 tejto výzvy,
 predložil neplatné doklady,
 nepredložil požadované doklady alebo informácie,
 poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.

20. Vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ pridelí maximálny počet bodov ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou
cenou a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako
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podiel najnižšej ceny platnej ponuky a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený
maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Na základe vyhodnotenia ponúk bude
identifikovaný úspešný uchádzač. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený
uchádzačom.
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.
22.Označenie ponuky:
Obálku označte textom:
„Neotvárať – prieskum trhu k zákazke:
Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – časť: Parkový mobiliár“

Bratislava, 7.11.2016

..........................................................................
Ing. Robert Molnár
riaditeľ podniku

Prílohy k výzve:
1. Výkaz výmer
2. Projektová dokumentácia
3. Návrh zmluvy
4. Formuláre A,B, časť C – informácie o Evoservise

Verejný obstarávateľ:
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90 Bratislava
____________________________________________________________________________

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
Formulár “A”
Verejný obstarávateľ:
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Názov zákazky:
„Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – časť: Parkový mobiliár“
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Obchodné meno
uchádzača

IČO

Adresa alebo sídlo
uchádzača

IČ DPH

Kritérium č.1
Celková (zmluvná) cena predmetu bez DPH
cena vrátane DPH
cena bez DPH
výška DPH
sadzba DPH v %
Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.
V

dňa
podpis
meno a priezvisko a tituly štatutárneho
zástupcu uchádzača

Ak bude rozdiel v údajoch uvedených v návrhu na plnenie kritériií a v návrhu zmluvy, budú sa
považovať za platné a budú predmetom vyhodnotenia údaje uvedené v návrhu zmluvy totožné s
rozpočtom.
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Formulár “B”

Potvrdenie o vykonaných stavebných prácach
Názov zmluvy..............................................................................................................
Krajina.........................................................................................................................
Zmluvná strana...........................................................................................................
Dátum uzavretia zmluvy............................................................................................
Opis predmetu zmluvy:

Sídlo
Obec (mesto) : ............................................................. PSČ : .............................
Ulica : ........................................................................... Číslo : .............................
Osoba odberateľa (zmluvnej strany) poverená poskytnutím informácií:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Cena za rok, resp. za obdobie trvania zmluvy
Skutočná cena:

Zmluvná cena:
Dôvod rozdielu cien:

Dĺžka trvania zmluvy:
Potvrdenie odberateľa (zmluvnej strany) o plnení zmluvy

Meno:
Poznámky:

Podpis, pečiatka:
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C. Príslušné informácie týkajúce sa použitého certifikovaného elektronického
nástroja, podmienky a špecifikácie technického pripojenia
Popis čo je to identifikácia a autentifikácia:
1.

Autentifikácia je mechanizmus identifikácie a overenia identity, pozostáva z dvoch
zložiek: a) Identifikácia - login, meno používateľa, prihlasovacie "ID"., b) Autentizácia overenie identity jedinečným príznakom, osobné heslo, osobný certifikát vystavený na
konkrétnu osobu, odtlačok prsta.
2. Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS verzia 1.0 zabezpečuje riadenie
prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby. Identifikáciou
sa rozumie používanie osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré
jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu
zastupujúcu právnickú osobu. Autentifikácia umožňuje potvrdenie elektronickej
identifikácie fyzickej osoby alebo fyzickej osoby zastupujúcu právnickú osobu.
3. Za účelom identifikácie a autentifikácie sa vykonáva registrácia do certifikovaného
elektronického nástroja EVOSERVIS verzia 1.0. Po vykonanej registrácii certifikovaný
elektronický nástroj EVOSERVIS verzia 1.0 vygeneruje autentifikačné údaje - meno
a heslo. Autentifikačné údaje sú automaticky zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v
registrácii.
4. Autentifikačné údaje - meno a heslo slúžia na prihlásenie do certifikovaného
elektronického nástroja EVOSERVIS verzia 1.0.
5. Pri stanovení úrovne bezpečnosti, ktorá je potrebná pri komunikácii v rôznych fázach
konkrétneho postupu verejného obstarávania certifikovaný elektronický
nástroj
EVOSERVIS verzia 1.0 sa používa elektronický podpis založený na kvalifikovanom
certifikáte.
6. Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS verzia 1.0 nevyžaduje žiadne zvláštne
požiadavky na užívateľov vo vzťahu k hardwarovému, alebo softwarovému vybaveniu.
7. Počítač s operačným systémom Windows (XP, Vista, 7, 8), Mac OS, Linux. Pripojenie na
Internet.
8. Odporúčané Internetové prehliadače: Firefox 32.0, Chrome 34.0.1847.116, Chrome
35.0.1916, Chrome 36.0.1985, Chromium 15.0, MSIE 9.0, MSIE 11.0, Safari 4.0.
Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie
komunikácie so serverom.
9. Podpora JavaScriptu tak, aby bol JavaScript povolený a bolo povolené ukladanie
súborov Cookies. V internetovom prehliadači nastavený jazyk Slovenčina.
10. Upozornenie: Ak je uchádzač registrovaný v certifikovanom elektronickom nástroji
EVOSERVIS verzia 1.0, nevykonáva novú registráciu do certifikovaného elektronického
nástroja EVOSERVIS verzia 1.0, ale používa prístupové meno a heslo, ktoré mu bolo
vygenerované a doručené.
11. Uchádzač sa prostredníctvom prístupového mena a hesla prihlási do certifikovaného
elektronického nástroja EVOSERVIS verzia 1.0 dostupnom na webovej adrese
https://www.evoservis.sk/ekopodnikvps/.
12. Po prihlásení uchádzač klikne na „Prehľad zákaziek“, vyberie predmetnú zákazku a
potvrdí „Zobraziť“.
Formát kódovania a šifrovania:
1. Šifrovaná komunikácia:Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS verzia 1.0
používa na kontrolu autenticity servera a šifrovanie komunikácie medzi počítačom
užívateľa a serverom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS verzia 1.0
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

protokol HTTPS. Prehliadač overuje identitu servera pomocou elektronického certifikátu,
ktorý bol pre server vydaný medzinárodnou certifikačnou autoritou.
Skontrolujte, či
prehliadač komunikuje s certifikovaným elektronickým nástrojom
EVOSERVIS verzia 1.0 šifrovaným spôsobom, t. j. či používa šifrovaný komunikačný
protokol HTTPS a je pripojený na server certifikovaného elektronického nástroja
EVOSERVIS verzia 1.0.
Pri použití šifrovaného spojenia musí internetová adresa certifikovaného elektronického
nástroja EVOSERVIS verzia 1.0 v internetovom prehliadači v poli pre zadanie webovej
adresy začínať https://www.evoservis.sk... a v prípade prehliadača Internet Explorer ver.
9 a vyššie sa v poli vedľa webovej adresy zobrazí symbol žltej zámky signalizujúci, že
ide o chránené spojenie.
Komunikácia – šifrovaný protokol SSL, šifrovanie SHA256RSA. SSL spojenie funguje na
princípe asymetrické šifry, kedy každá z komunikujúcich strán má dvojicu šifrovacích
kľúčov - verejný a súkromný. Klient pošle serveru požiadavku na SSL spojenie, spolu s
rôznymi doplňujúcimi informáciami (verzia SSL, nastavenie šifrovanie atď.).Server pošle
klientovi odpoveď na jeho požiadavku, ktorá obsahuje rovnaký typ informácií a hlavne
certifikát servera.
Podľa prijatého certifikátu si klient overí autentickosť servera. Certifikát tiež obsahuje
verejný kľúč servera. Na základe doteraz získaných informácií vygeneruje klient základ
šifrovacieho kľúča, ktorým sa bude šifrovať následná komunikácia. Ten zašifruje
verejným kľúčom servera a pošle mu ho.
Server použije svoj súkromný kľúč k rozšifrovanie základu šifrovacieho kľúča. Z tohto
základu vygenerujú ako server, tak klient hlavný šifrovací kľúč. Klient a server si
navzájom potvrdia, že od teraz bude ich komunikácia šifrovaná týmto kľúčom. Je
nastavené zabezpečené spojenie šifrované vygenerovaným šifrovacím kľúčom.
Využívaná vydávajúca certifikačná autorita má v bežných internetových prehliadačoch
prednastavený svoj certifikát, u väčšiny užívateľov teda nie je nutné importovať do
internetového prehliadača tzv. koreňový certifikát (verejný kľúč), prípadne povoľovať
bezpečnostnú výnimku.
Formáty kódovania dokumentov vkladaných do certifikovaného elektronického nástroja
EVOSERVIS verzia 1.0 :
Podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.
Elektronická komunikácia vrátane
doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému,
prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. Zainteresované strany musia
mať k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy, ktoré sa sprístupňujú
všetkým za rovnakých podmienok určených vopred verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom.
Podľa ustanovenia § 49 ods.4 zákona o VO Elektronická ponuka musí byť predložená v
„oznámených komunikačných formátoch a oznámeným spôsobom tak, aby bola
zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť
predložená vo vopred oznámených formátoch kódovania a šifrovania.“
Z uvedeného vyplýva povinnosť pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa presne
stanoviť (pre jednotlivé súbory, ktoré budú tvoriť ponuku) formáty kódovania, šifrovania a
komunikačný formát.
K štandardom upraveným vo Výnose Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len „výnos“) pri zverejňovaní
súborov na webovej stránke, prijímaní, čítaní a odosielaní súborov pri e–mailovej
komunikácii patria:
1) pri textových súboroch (výstupy z MS Word) formáty –.html, .htm, .xhtml, .pdf, .odt
.docx a .txt,
2) pri súboroch obsahujúcich tabuľky (výstupy z MS Excel) formáty – .html, .htm, .xhtml,
.pdf,.txt, .ods, .xlsx a .csv,
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3) formát pre kompresiu súborov formáty – .zip, .tar, .gz, .tgz, .tar.gz,
4) pri grafických súboroch formáty – .gif, .png, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif, .tif, .tiff, .pdf,
.svg.
8. K štandardom upraveným vo výnose pri zverejňovaní súborov na webovej stránke, pri
prijímaní, čítaní a odosielaní súborov nepatria bežne používané formáty MS Office s
príponami .doc, pre textové súbory a formáty s príponami .xls pre súbory obsahujúce
tabuľky.
9. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ:
1) vkladá do certikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS verzia 1.0 súbory vo
formáte, ktorý je štandardom alebo vkladá súčasne dva dokumenty toho istého obsahu v
tej istej štruktúre, pričom jeden zo súborov bude v štandardnom formáte,
2) má zákonnú povinnosť presne stanoviť v súťažných podkladoch formáty kódovania,
formáty šifrovania a komunikačné formáty, ktoré majú povinnosť uchádzači dodržiavať pri
predkladaní elektronickej ponuky,
3) môže vyjadriť v súťažných podkladoch súhlas/nesúhlas (podľa požiadavky verejného
obstarávateľa/obstarávateľa) na prijímanie súborov v neštandardnom formáte.
Doplňujúce informácie:
1. Verejný obstarávateľ alebo zadávateľ zákazky umožňuje neobmedzený a priamy
prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým
doplňujúcim podkladom, ktoré sa nachádzajú na zriadenom úložisku Úradu pre
verejné
obstarávanie
na
webovej
adrese
http://www2.uvo.gov.sk/profily/
ekopodnikvps/.
2. Verejné obstarávanie
sa
bude realizovať elektronicky prostredníctvom
certifikovaného elektronického nástroja
EVOSERVIS verzia 1.0 dostupného na
webovej https://www.evoservis.sk/ekopodnikvps/
3. Za účelom identifikácie a autentifikácie v certifikovanom elektronickom nástroji
EVOSERVIS verzia 1.0 vykoná záujemcu/uchádzača registráciu a to vyplnením
registračného formulára na webovej adrese https://www.evoservis.sk/ekopodnikvps/
alebo https:// www.evoservis.sk. Po vykonanej registrácii certifikovaný elektronický
nástroj EVOSERVIS verzia 1.0 vygeneruje autentifikačné údaje - meno a heslo.
Autentifikačné údaje sú automaticky zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v
registrácii. Registrácia v certifikovanom elektronickom nástroji EVOSERVIS verzia 1.0
je bezplatná.
4. Registrovaný uchádzači/záujemcovia
v certifikovanom elektronickom nástroji
EVOSERVIS verzia 1.0
nevykonáva novú registráciu.
Na prihlásenie do
certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS verzia 1.0
používa úž
vygenerované autentifikačné údaje - meno a heslo.
5. Komunikácia medzi zadávateľom a záujemcom/uchádzačom bude prebiehať
prostredníctvom komunikačného rozhrania certifikovaného elektronického nástroja
EVOSERVIS verzia 1.0 spôsobom uvedeným v časti I. súťažných podkladov.
Vysvetlenie
1. Záujemca dostane na e-mail zadaný pri registrácii do certifikovaného elektronického
nástroja EVOSERVIS verzia 1.0 informáciu, že k predmetnej zákazke je nová
správa. Záujemca sa prihlási do certifikovaného elektronického nástroja
EVOSERVIS verzia 1.0 a v komunikačnom rozhraní bude mať predmetné vyjadrenie
k žiadosti o vysvetlenie. Prípadne si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú
históriu o komunikácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcom, prípadne
správcom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS verzia 1.0 .

Verejný obstarávateľ:
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90 Bratislava
____________________________________________________________________________

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
zmluvné podmienky uvedené v návrhu záväzných zmluvných podmienok
predložených uchádzačom budú v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk a týmito
súťažnými podkladmi a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa.

Dokumenty a podklady k projektom nájdete aj na našom webe:
https://www.ekovps.sk
sekcia Dokumenty > položka Dokumenty > odkaz Gaštanica

alebo priamo na tomto linku:
https://www.ekovps.sk/sk/oznam/73-gastanica

