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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)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Fyzikálny ústav SAV
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166537
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava-Karlova Ves
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9
Kontaktná osoba: Lenka Kabátová
Mobil: +421 904390925
Telefón: +421 259410527
Fax: +421 254776085
Email: lenka.kabatova@savba.sk
Internetová adresa (internetové adresy): http://www.fu.sav.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
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: Veda a výskum
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)
II.1.5)

II.1.6)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Prístroje a zariadenia pre komplexné laboratórium iónového a rtg rozptylu
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Fyzikálny ústav
Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava - detašované pracovisko Vrbovská cesta 5051/110, 921
01 Piešťany
Kód NUTS:SK021
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zariadenie pre malouhlový rtg rozptyl s mikrofokusným zdrojom rtg žiarenia
Rastrovací elektrochemický mikroskop SECM
Urýchľovač iónov s urýchľovacím napätím min. 1.7 MeV s príslušenstvom iónových zdrojov, zväzkových trás s príslušnou
iónovou optikou a terčovou komorou, a riadiacou a zberovou elektronikou
Multimediálne vedecké laboratórium
Centrálna technologická miestnosť
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
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II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)
II.3)

Hlavný slovník: 33111200-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 38514200-3, 31643100-6, 32580000-2, 32570000-9
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
1
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 2 474 993,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 16

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
120 000.- Eur
Viac informácií nájdete 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
Neuplatňuje sa
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina
dodávateľov utvorená na dodanie tovaru, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, nemusí vytvoriť určitú
právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny od verejného obstarávateľa za
všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v procese plnenia Kúpnej zmluvy. Všetci
členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie tovarov musia jednému z členov skupiny dodávateľov udeliť
splnomocnenie konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní,
ako aj konať v mene skupiny dodávateľov pre prípad prijatia ponuky, podpisu Kúpnej zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Kúpnej zmluvy.
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
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, požadovaných v bodoch 1.1. až
1.6. resp. 1.11:
1.1 Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej Únie, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme:
1.1.1 fyzická osoba podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.1.2 právnická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo
členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača).
1.2 Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním:
fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu,
na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
právnická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi
štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača).
1.3 Potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že voči uchádzačovi nie je
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vedené konkurzné konanie, že nie je v konkurze, likvidácii, ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku (doklad predkladajú právnické osoby aj fyzické osoby). Potvrdenie súdu musí byť
aktuálne a musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.
1.4 Potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.5 Potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že
uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.6 Dokladom, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenou
profesijnou organizáciou, že je oprávnený dodávať tovar:
1.6.1.živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková
organizácia podnikateľ),
1.6.2.výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v
obchodnom registri),
1.6.3.iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
1.7 Čestným vyhlásením, že uchádzač 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, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií 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, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné
postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií
všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2.1predložením vyjadrenia banky (bánk), ktorej (ktorých) je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, za
roky 2010, 2011 a 2012 nie staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky musí
obsahovať údaje o tom, že:
2.1.1uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
2.1.2jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
2.2predložením čestného vyhlásenia uchádzača, že v iných bankách nemá záväzky,
2.3.Prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka,
najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti. Predložením výkazov ziskov a strát (právnické osoby) alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch (fyzickej osoby) za
predchádzajúce tri roky, t. j. roky 2010, 2011 a 2012 spolu s minimálnym obratom vo výške 7 400 000,00 EUR (slovom:
sedem miliónov štyristo tisíc EUR) alebo ekvivalentná výška v cudzej mene - pričom k prepočtu SKK na EUR sa použije
kurz Národnej banky Slovenska ku dňu 31. 12. príslušného roka, t.j. za rok 2010 je kurz NBS k 31. 12. 2010 vo výške 1
EUR = 30,126 SKK. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31. 12.
príslušného roka.
V prípade, že uchádzač prevádzkuje svoju činnosť v niektorom roku kratšie obdobie, preukáže výšku obratu pomerne k
dĺžke prevádzkovania činnosti (napr. ak prevádzkuje činnosť 8 mesiacov v niektorom roku, potom požadovaná výška
obratu je 7 400 000,00/12 mesiacov * 8 mesiacov = 4 933 333,33 EUR).
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom
preverenia stability spoločnosti, schopnosti zrealizovať zákazku požadovaného rozsahu a schopnosti pokryť finančné
náklady spojené s plnením predmetu zákazky vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a lehotu splatnosti faktúr.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
3.1 predložením zoznamu dodávok tovaru resp. zoznamom poskytnutých služieb (referencie) v relevantnej oblasti
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návrhu, vývoja, nasadenia a podpory podobnej implementácie za predchádzajúce tri roky (2010, 2011 a 2012) s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
a)bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento verejný obstarávateľ,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
3.1.1 referencie s prevažujúcou činnosťou rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (komplexná integrovaná
dodávka vedecko-výskumnej infraštruktúry obsahujúca špecializované zariadenia na výskum a vývoj a multimediálne
IKT technológie, vrátane inštalačných a implementačných a konfiguračných služieb spojených s uvedeným riešenia do
prevádzky) v období 2010, 2011, 2012 v objeme min. 2 300 000 EUR bez DPH
3.1.2 referencie s prevažujúcou činnosťou rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet zákazky
(implementácie technického riešenia v oblasti multimediálnych vedeckých laboratórií vrátane serverovej infraštruktúry),
v období 2010, 2011, 2012 v objeme min. 150 000 EUR bez DPH
Predložený zoznam dodávok tovaru musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
-sídlo objednávateľa,
-názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
-zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Zoznamom poskytnutých tovarov za predchádzajúce tri roky má uchádzač
garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv
rovnakého charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky.
3.2Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby (§ 28 ods. 1, písm. c)
Expert č. 1 projektový manažér osoba zodpovedná za manažment projektu
Dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské, min. II. stupňa,
5 ročná odborná prax v pozícii projektového manažéra projektov v oblasti riadenia projektov zameraných na dodávku
výskumnej infraštruktúry a implementáciu IKT riešení
minimálne 3 praktické skúseností s riadením projektov podobného typu a veľkosti ako je predmet zákazky; túto
podmienku účasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov,
získanie a platnosť certifikátu na pokročilú odbornú spôsobilosť pre riadenie projektov (PRINCE 2 alebo ekvivalentný)
Držiteľ platného certifikátu odbornej spôsobilosti pre riadenie IT služieb podľa ITIL úroveň ITIL FOUNDATION alebo
ekvivalentného (napr. ISO20000 PRACTITIONER alebo priSM Professional)
Expert č. 2 špecialista v oblasti riadenia dodávok a implementácie informačných a komunikačných systémov
Dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské, min. II. stupňa,
minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti riadenia dodávok a implementácie informačných a
komunikačných systémov
minimálne 3 preukázateľné riadenia IT, návrhu, vývoja a implementácie informačných systémov
certifikát/doklad potvrdzujúci spôsobilosť kľúčového experta v oblasti riadenia informačných systémov CISA, CGEIT
alebo ekvivalentný
Zo záujemcom predloženého zoznamu príslušných osôb zodpovedných za poskytnutie služieb alebo ekvivalentného
dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za poskytnutie
služieb vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u riadiacich zamestnancov preukáže predložením
profesijných životopisov alebo ekvivalentným dokladom,
Údaje o vzdelaní, odbornej praxi u osôb zodpovedných za poskytnutie služieb (experti), čo záujemca u týchto osôb
preukáže predložením profesijných životopisov osôb zodpovedných za poskytnutie služieb alebo ekvivalentnými
dokladmi.
Z každého zo záujemcom predloženého profesijného životopisu príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby
zodpovednej za poskytnutie služieb alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
a.Meno a priezvisko osoby zodpovednej za poskytnutie služieb,
b.najvyššie dosiahnuté vzdelanie osoby zodpovednej za poskytnutie služieb,
c.opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok
plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) osoby zodpovednej za poskytnutie služieb dosiahnutú/získanú
odbornú kvalifikáciu príslušnej osoby.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Údaje o technikoch alebo technických orgánov, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu dodanie predmetu zákazky bez
ohľadu na to,v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi je primerané a má garantovať zodpovednosť
kvalifikovaných pracovníkov na plnenie predmetu zákazky.
vzorkami, opismi alebo fotografiami (§ 28 ods. 1, písm. l)
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie originál opisov alebo jasných špecifikácií k jednotlivým častiam predmetu
zákazky. V prípade predkladania katalógov, katalógy môžu byť predložené v jazykovej mutácií, verejný obstarávateľ
však požaduje aspoň sumárny preklad do slovenského jazyku. (preklad nemusí byť úradne potvrdený)
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Požadovať vzorky, opis alebo fotografie je legitímne právo verejného obstarávateľa a uchádzač týmto osvedčuje že
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vlastnosti tovarov spĺňajú stanovené technické požiadavky.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

IV.3.3)

IV.3.4)
IV.3.6)

IV.3.7)

IV.3.8)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Otvorená
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
1.Obstarávateľ stanovil jediné kritérium na hodnotenie ponúk, tým je cena s DPH, v EUR.
2.Právne záväzná je cena ako výsledok z E-aukcie.
3.Pravidlá uplatnenia kritéria:
Úspešnou ponukou bude ponuka uchádzača a víťazom verejného obstarávania sa stane uchádzač s najnižšou
ponúkanou zmluvnou cenou za celý predmet zákazky vrátane DPH v EUR, t.j. umiestni sa na 1. mieste. Na ďalších
miestach sa umiestnia uchádzači, ktorí ponúkli vyššiu zmluvnú cenu za celý predmet zákazky vrátane DPH v EUR ako
ponúkol úspešný uchádzač, a to vzostupne podľa výšky ponúknutej zmluvnej ceny za celý predmet zákazky vrátane DPH
v EUR títo uchádzači v tejto verejnej súťaži neuspejú.
4.Na zostavenie poradia predložených ponúk použije obstarávateľ elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o verejnom
obstarávaní.
5.Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. Elektronická aukcia nasleduje
po úplnom vyhodnotení ponúk predložených uchádzačmi v listinnej podobe a po určení poradia komisiou na
vyhodnotenie ponúk podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na predkladanie
ponúk a v týchto súťažných podkladoch.
6.Termín konania elektronickej aukcie bude uvedený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii. Výzva bude doručená
všetkým uchádzačom ktorí splnia podmienky účasti mailom na adresu uvedenú v ponuke uchádzača.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
03/2013
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 126-214618
z: 28.06.2013
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: 15.08.2013 11:59
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.08.2013 12:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
EN
CS
DE
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: Do dátumu
Dátum: 28.02.2014
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.08.2013 13:00
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): operačný program Výskum a vývoj, prioritná os 1
Infraštruktúra výskumu a vývoja, opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, projekt
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

Dobudovanie infraštruktúry FÚ SAV v oblastiach výskumu a diagnostiky nanočastíc, nanomateriálov a materiálov s
využitím metód jadrovej fyziky, ITMS 26210120023
ODVOLACIE KONANIE
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
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
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.06.2013

6/6

