Evidenčné číslo obstarávania: KR-VPP-175-16

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Stanovenie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
Mgr. Pavel Jánoš
e-mail: pavel.janos@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352
Ing. Jana Krištofová
e-mail: jana.kristofova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4209, +421 917 990 354
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr do 5.9.
2016 do 10:00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Stanovenie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Stanovenie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností na:
-

účely účtovnej evidencie objednávateľa,
účely nakladania s nehnuteľnosťami (napr. predaj prebytočného nehnuteľného majetku).

Rozsah:
Stanovenie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny 59 položiek nehnuteľností resp. lokalít, pričom
položkou sa rozumie:
Súbor nehnuteľností vo vlastníctve objednávateľa v rámci celého územia SR, ako sú:
-

areály (súbor nehnuteľností - pozemkov a stavieb v rámci uceleného areálu),
samostatné nehnuteľnosti (stavby, byty, nebytové priestory, pozemky).

Pri areáloch v rámci jednej položky je uvedený súpis a popis nehnuteľností, tvoriacich areál, ktorý je
predmetom ohodnotenia a to:
-

-

lokalita, oblasť, adresa umiestnenia, areál, katastrálne územie, číslo listu vlastníctva,
jednotlivé stavby tvoriace areál: parcelné číslo pozemku pod stavbou, súpisné číslo, popis a spôsob
využitia budovy, zastavané plochy budov, počet podlaží budov, svetelná výška podlažia v m, celková
2
úžitková plocha budov v m ,
výmera pozemkov tvoriacich areál v m².

Pri samostatných pozemkoch (mimo areálov) v rámci jednej položky sú uvedené:
-

číslo parcely, katastrálne územie, výmera pozemku, list vlastníctva a popis pozemku.

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách č.1A,1B,1C,1D, 1E, 2 a 3 tejto výzvy.
Cena:
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-

jednotková cena za položku musí byť uvedená v Eur bez DPH so zaokrúhlením na dve desatinné
miesta,
jednotková cena za položku musí byť uvedená za celý súbor nehnuteľnosti uvedených pri položke.

Výsledkom obstarávania: bude uzatvorenie zmlúv s dvomi uchádzačmi, ktorí sa v hodnotení
umiestnia na prvých dvoch miestach.
Úspešným uchádzačom
o nehnuteľnostiach ako:
-

budú

zo

strany

objednávateľa

poskytnuté

nasledovné

informácie

typ konštrukcie pri vybraných nehnuteľnostiach,
dátum kolaudácie a významnej rekonštrukcie budov,
v prípade potreby list vlastníctva a snímka z katastrálnej mapy,
vo vybraných položkách, fotodokumentácia, popis nehnuteľností, súčasná obsadenosť,
vo vybraných položkách, benchmarky výšky nájomného, vypracované pre objednávateľa
spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti stanovovania ceny nehnuteľností,
v prípade požiadavky od úspešných uchádzačov na obhliadku nehnuteľností, poskytne objednávateľ
potrebnú súčinnosť.

Úspešný uchádzač je povinný:
-

-

-

stanoviť kvalifikovaný odhad nehnuteľností - 59 položiek resp. lokalít,
pri položke č. 1 – areál Mlynské nivy, Bratislava, nacení okrem celého areálu aj súbor 12 vybraných
budov (špecifikovaných v Prílohe č. 2) a samostatný pozemok tvoriaci zadnú časť areálu, určený na
odpredaj (časť areálu vo výmere 12 407 m², pozemok špecifikovaný v Prílohe č. 3).
stanovenie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností musí byť určené ako priemerná
hodnota z nacenení, vypočítaných dvomi (2) metódami ohodnotenia nehnuteľností, ktoré
najvhodnejšie zodpovedajú špecifikám konkrétnej nehnuteľnosti,
uchádzač musí pri každej oceňovanej nehnuteľnosti/areáli uviesť ním použité najvhodnejšie metódy
stanovenia ceny nehnuteľnosti/areálu, vrátane zdôvodnenia ich použitia,
v jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady na vypracovanie kvalifikovaného odhadu trhovej
ceny nehnuteľností ako aj náklady spojené s obhliadkou nehnuteľností.

Výstupom kvalifikovaného odhadu nehnuteľností bude predloženie dokumentu, v ktorom bude každá
položka nacenená samostatne a to:
4.

1 x v elektronickej forme (vo formáte „pdf“ na pamäťovom médiu napr. neprepisovateľný CD / DVD
nosič alebo USB kľúč),
2 x originálnom vyhotovení v papierovej forme.

Typ zmluvy
Zmluva o stanovení kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 k tejto výzve na predkladanie ponúk.
Návrh zmluvných podmienok môže byť predmetom rokovania. Pri vypĺňaní návrhu na plnenie
kritérií je uchádzač povinný zohľadniť návrh zmluvných podmienok v znení, ktoré tvorí prílohu č.
4 tejto výzvy. Uchádzač je oprávnený predložiť vo svojej ponuke návrhy na úpravu alebo doplnenie
zmluvných podmienok, ktoré môžu byť predmetom rokovania, avšak výlučne na samostatnom
dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“. V prípade, ak medzi
Spoločnosťou SPP a uchádzačom nedôjde k dohode o predložených pripomienkach, alebo v prípade
pochybností, sa má za to, že návrh na plnenie kritérií bol uchádzačom vyplnený pri zohľadnení
zmluvných podmienok, bez akejkoľvek zmeny, v znení, ktoré tvorí prílohu č.4 tejto výzvy.

5.

Termín poskytnutia služby
od podpisu zmluvy do 15.11.2016

6.

Lehota na predkladanie ponúk: do 6.9. 2016 do 10:00 hod.
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Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa neotvoria a v procese
obstarávania sa na ne nebude prihliadať.
7.

Podmienky účasti:
Procesu obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky účasti:
a) Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.

je oprávnený, poskytovať požadovanú službu v rozsahu predmetu obstarávania preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom o oprávnení
podnikať preukazujúci oprávnenie poskytovať službu, ktorá je predmetom
obstarávania, nie starší ako 3 mesiace;

2.

nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním – preukazuje čestným
vyhlásením;

3.

nebol na majetok uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku – preukazuje čestným vyhlásením;

4.

nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie,
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, daňové nedoplatky v Slovenskej republike
a/alebo v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania – preukazuje čestným vyhlásením;

Doklady uchádzač predkladá ako scany dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál proe.biz.
b) Finančné alebo ekonomické postavenie
Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie:
5.

predložením osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty formou
fotokópie dokladu, alebo predložením čestného vyhlásenia podpísaného štatutárnym
zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je platcom DPH.

Doklad (kartičku IČO DPH) uchádzač predkladá ako scan dokumentu vo formáte pdf na e-aukčný
portál proe.biz.
c) Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť:
6.

predložením dokladu potvrdzujúcim členstvo v stavovskej organizácii alebo združení
zaoberajúcim sa trhom s nehnuteľnosťami v SR alebo v obdobnej organizácii nadnárodného
charakteru, a to najmä NARKS a RICS. – preukazuje scanom dokladu .

7.

zoznam minimálne 3 poskytnutých služieb (referencií) z oblasti poskytovania služieb –
kvalifikovaného odhadu výšky trhovej ceny nehnuteľností za predchádzajúce tri roky
predchádzajúce dňu uverejnenia tejto zákazky, pričom aspoň jedna z referencií musí byť
v hodnote 1.000 EUR bez DPH/odberateľa. Zoznam dodávok poskytnutých služieb (podľa
prílohy č.5 výzvy na predloženie ponuky) musí obsahovať (obdobie poskytnutej služby,
predmet služby, bližší popis poskytnutej služby, finančné plnenie, meno a priezvisko a tel.
kontakt odberateľa, u ktorého je možné si referenciu overiť). – preukazuje vyplnenou
a podpísanou prílohou č.5 výzvy na predloženie ponuky.

Doklady (doklad + zoznam poskytnutých služieb) uchádzač predkladá ako scany dokumentov vo
formáte pdf na e-aukčný portál proe.biz.
d) Ďalšie náležitosti ponuky
Náležitosťou ponuky každého uchádzača musí byť jeho:
8. Čestné vyhlásenie:
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-

že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách,

-

že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

-

že sa uchádzač nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením obstarávania
závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného
porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného
práva podľa osobitných predpisov,

-

že uchádzač disponuje odborným personálom potrebným na splnenie predmetu zákazky
špecifikovaným objednávateľom a je schopný dodať požadované výstupy do 15.11.2016.

Preukazuje čestným vyhlásením.
Doklad (čestné vyhlásenie) uchádzač predkladá ako scan dokumentu vo formáte pdf na eaukčný portál proe.biz.
9. Akceptovaný návrh zmluvy, ktorý bude tvoriť prílohu č.4 výzvy na predloženie ponuky preukazuje vyplneným a podpísaným návrhom zmluvy.
10.Cenovú ponuku v zmysle prílohy č. 1A-E,2 a 3 výzvy na predloženie ponuky. Cenovú ponuku
predloží uchádzač ako podpísaný a vyplnený scan dokumentu v pdf. Jednotlivé položky cenovej
ponuky uchádzač zadá (nacení) aj do e-aukčného portálu proebiz.com – preukazuje vyplnenou
a podpísanou cenovou ponukou.
Doklady (návrh zmluvy + cenovú ponuku) uchádzač predkladá ako scany dokumentov vo
formáte pdf na e-aukčný portál proe.biz.
8.

Zábezpeka
Nevyžaduje sa.

9.

Forma a spôsob predkladania ponúk
Elektronicky prostredníctvom portálu proebiz.com
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2711

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena – 100%
11. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu tzn. súčet jednotlivých nacenených položiek bude najnižší, sa
umiestni na prvom mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení zostupne podľa výšky predložených cien.
Po vyhodnotení cenových ponúk, Spoločnosť SPP vyzve uchádzačov na predloženie revidovanej
cenovej ponuky prostredníctvom elektronickej aukcie cez e-aukčný portál proebiz.com Uchádzači budú
môcť v elektronickej aukcii upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo po elektronickej aukcii rokovať o cene s vybranými uchádzačmi
a to aj opakovane.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo s uchádzačmi rokovať o predložených ponukách, aj vo viacerých
kolách a v rôznych formách (osobne, revidovaná cenová ponuka, e-aukcia) a to aj opakovane.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zopakovať elektronickú aukciu v prípade, ak sa počas jej priebehu
vyskytnú akékoľvek technické problémy na strane prevádzkovateľa e-aukčného systému alebo na
strane Spoločnosti SPP.
Celkové vyhodnotenie ponúk:
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S uchádzačmi, ktorí sa umiestnia na prvých dvoch miestach na základe vyhodnotenia ponúk, uzatvorí
Spoločnosť SPP zmluvy o stanovení kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností.
V prípade, ak po finálnom vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo
neposkytne súčinnosť k uzavretiu zmluvy v primeranej lehote stanovenej v písomnej výzve na uzavretie
zmluvy, alebo ak sa po vyhodnotení ponúk zistia okolnosti zakladajúce dôvod vylúčenia úspešného
uchádzača a tento uchádzač bude z procesu obstarávania vylúčený. Spoločnosť SPP si vyhradzuje
právo uskutočniť opätovné vyhodnotenie ponúk uchádzačov. Za týmto účelom si Spoločnosť SPP
vyhradzuje právo opakovať elektronickú aukciu alebo opätovne požiadať ostatných uchádzačov o
predloženie revidovaných cenových ponúk, a to bez účasti uchádzača, ktorý od svojej ponuky odstúpil,
neposkytol súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol z procesu obstarávania vylúčený.
12. Cena, mena a platobné podmienky
Navrhovaná cena za plnenie predmetu obstarávania musí byť v ponuke uchádzača uvedená v mene
euro bez dane z pridanej hodnoty a musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
o cenách, najmä so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov.
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ako aj primeraný
zisk dodávateľa.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
13. Vysvetľovanie a odstraňovanie nedostatkov ponuky
V prípade, ak bude ponuka uchádzača obsahovať chyby v písaní, počítaní, alebo iné zrejmé obsahové
alebo formálne nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o ich vysvetlenie
alebo odstránenie. Pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky uchádzač nie je oprávnený
meniť svoju ponuku nad rámec nedostatkov vytýkaných v písomnej žiadosti o vysvetlenie alebo
odstránenie nedostatkov doručenej uchádzačovi. V opačnom prípade si Spoločnosť SPP vyhradzuje
právo ponuku uchádzača z postupu obstarávania vylúčiť.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať o uchádzača o vysvetlenie ponuky, v prípade ak cenová
ponuka uchádzača bude mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej
komodity. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť z postupu obstarávania ponuku uchádzača, ktorá
je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej komodity.
14. Vylúčenie uchádzača
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu obstarávania, ak:
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil
požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,
c) uchádzač vo svoje ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne kreslené údaje, alebo predložil
falšované alebo pozmenené doklady,
d) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania
obstarávanej komodity,
e) ponuka uchádza nespĺňa stanovené náležitosti ponuky a z toho dôvodu ju nie je možné vyhodnotiť
a uchádzač tieto nedostatky neodstránil ani v dodatočnej lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie
alebo odstránenie nedostatkov ponuky,
f) uchádzač pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky zmenil svoju ponuku nad rámec
vytýkaných nedostatkov uvedených v žiadosti Spoločnosti SPP o vysvetlenie alebo odstránenie
nedostatkov ponuky doručenej uchádzačovi,
g) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
h) uchádzač nezložil zábezpeku v lehote, výške a spôsobom uvedeným v týchto podkladoch, ak sa
vyžaduje zloženie zábezpeky,
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i) uchádzač je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom Spoločnosťou
SPP,
j) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so Spoločnosťou
SPP dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,
k) existuje dôvodný predpoklad, že z dôvodu konfliktu záujmov dotknutý uchádzač má alebo by mohol
mať neprimeranú výhodu v procese obstarávania.
Prípadné vylúčenie bude uchádzačovi písomne oznámené spolu s uvedením dôvodu vylúčenia.
15. Komunikácia a jazyk v obstarávaní
Komunikácia medzi uchádzačmi a Spoločnosťou SPP bude prebiehať elektronicky emailovou formou
(pavel.janos@spp.sk , jana.kristofova@spp.sk)
Ponuky uchádzačov sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak niektorý z dokumentov
predkladaných v ponuke uchádzača bol vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom
jazyku, je uchádzač povinný súčasne predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka.
16. Oznámenie a zverejnenie výsledku obstarávania a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení ponúk sa úspešným uchádzačom odošle písomné oznámenie o prijatí ich
ponúk. Neúspešným uchádzačom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich ponuka sa neprijíma. Úspešní
uchádzači budú písomne vyzvaní na uzavretie zmlúv. Vo výzve podľa predchádzajúcej vety bude
úspešným uchádzačom určená primeraná lehota na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmlúv.
Výsledok obstarávania bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na
predkladanie ponúk, pričom sa uvedie identifikácia úspešného uchádzača/ úspešných uchádzačov
v rozsahu údajov: obchodné meno, sídlo a IČO.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými uchádzačmi.
17. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.9. 2016.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk pred jej uplynutím. Predĺženie
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk.
Uchádzačom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.
18. Zverejnenie zmluvy
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej uzavretie bude výsledkom tohto obstarávania, alebo
informácia o uzavretí zmluvy, môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným tajomstvom.
V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú
informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje (t.j. aj obchodné tajomstvo). V prípade, ak
uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet jeho
obchodného tajomstva, je povinný Spoločnosti SPP túto skutočnosť písomne oznámiť pred uzavretím
zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet jeho obchodného tajomstva v
súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Uchádzač zároveň berie na vedomie, že rozhodnutie o prípadnom zverejnení zmluvy alebo informácie
o uzavretí zmluvy prináleží výlučne Spoločnosti SPP.
19. Ochrana osobných údajov
V prípade, ak súčasťou ponuky uchádzača sú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb
podliehajúce ochrane v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“), uchádzač je povinný k takémuto dokumentu doložiť aj súhlas dotknutej osoby so spracúvaním
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jej osobných údajov podľa ust. § 11 Zákona o ochrane osobných údajov. Vzor súhlasu so
spracovaním osobných údajov tvorí prílohu č. 6 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
20. Zrušenie obstarávania
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení
obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom,
akým bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk.
21. UPOZORNENIE:
Táto výzva na predkladanie ponúk nepredstavuje verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) ani vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 Obchodného
zákonníka a Spoločnosť SPP nezaväzuje na uzavretie zmluvy. Toto obstarávanie nie je verejným
obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť SPP neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením
ponuky a účasťou uchádzača v procese obstarávania.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo v lehote na prekladanie ponúk zmeniť, prípadne doplniť
podmienky obstarávania uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk alebo jej prílohách. Prípadné
zmeny alebo doplnenia podmienok obstarávania budú zverejnené rovnakým spôsobom ako táto výzva
na predkladanie ponúk a uchádzači, ktorí už predložili svoju ponuku budú o zmene podmienok písomne
informovaní.
Dátum zverejnenia: 25.8.2016
Prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
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