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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 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Vnútroštátne identifikačné číslo:  37801279
Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PPLA, s.r.o., Pohraničníkov 56, 851 10 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Mihalová
Mobil: +421 905787876
Telefón: +421 444304693
Fax: +421 444304694
Email: veronika.mihalova@ppla.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
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:Vzdelávanie

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
Digitalizačné pracovisko KU v Ružomberku

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:  Ružomberok
Kód NUTS:SK031

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

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky vrátane softvérového vybavenia pre potreby vybudovania
digitalizačného pracoviska Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Cieľom projektu je vytvorenie Produktu digitalizačného
pracoviska digitalizovaný obsah bude zaradený do tzv. digitálnej knižnice, ktorej časť bude verejne dostupná na www
stránke žiadateľa (publikácie nechránené autorským právom) a zvyšok digitalizovaného fondu bude dostupný na
prezenčné štúdium v priestoroch univerzitnej knižnice.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30200000-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 48000000-8 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
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Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie
II.1.8)    Časti

Táto zákazka sa delí na časti:  Nie
II.1.9)    Informácie o variantoch

Varianty sa budú prijímať:  Nie
II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY

II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah
Bližší popis a rozsah predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch vrátane ich príloh.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  1 008 302,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  18

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

Požaduje sa zloženie zábezpeky ponuky vo výške 50 tis. EUR. Bližšie informácie budú uvedené 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
Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Nie

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
Uchádzač musí spĺňať 
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov (podľa bodov 1 až 8) alebo ich úradne osvedčených 
kópií: 
1. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže, že 
1.1 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, 
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
2. potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, 
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku, 
3. potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, o tom, že uchádzač nemá 
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
4. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že uchádzač nemá evidované 
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
5. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k 
jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť 
6. čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a že nie je 
osobou, 
a) 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, 
b) 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 b1) 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, b2) právnym nástupcom osoby, ktorá mala 
v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
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c) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní. 
7. čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s 
osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá 
sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
8. čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač 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. 
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o 
verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1 až 8 nahradiť predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia 
o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. 
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov 
uvedených v bodoch 1 až 8, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v krajine jeho sídla. 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. 
Odôvodnenie: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 
26 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2.1. § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.; 
2.2. § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z.; 
2.3. § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.. 
2.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa ekonomickej a
finančnej spôsobilosti spoločne. 
2.5 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi a preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať so 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 vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi
inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
2.1. § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.:  
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, ktorým uchádzač preukáže, že uchádzač nie je v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je predmetom
exekúcie, za obdobie posledného kalendárneho roka 2012. Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná. Predložené
vyjadrenie musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje
predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Výpis z
účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:: Požiadavka sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky
svoje záväzky včas a riadne. 
 
2.2. § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z.:  
Súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky 2010, 2011 a 2012 za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, overená príslušným správcom dane alebo audítorom, a to v
originály alebo overenej fotokópii. Predložený doklad (za rok 2010, 2011 a 2012) musí byť overený príslušným správcom
dane alebo audítorom.  
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Požiadavka mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a
sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného partnera. 
 
2.3. § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.:  
Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky
za posledné tri hospodárske roky 2010, 2011 a 2012, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činností uchádzač preukáže predložením:  
a) Výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch potvrdeného miestne príslušným správcom dane alebo
audítorom, a to v originály alebo overenej fotokópii. Predložený doklad (za rok 2010, 2011 a 2012) musí byť overený len
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príslušným správcom dane alebo audítorom.  
b) Vyhlásením uchádzača o ročnom obrate v oblasti dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, za každý z požadovaných rokov 2010, 2011 a 2012, podpísaným štatutárnym orgánom uchádzača
alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu
splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie).  
 
Minimálne požiadavky:  
Požadovaný obrat za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011 a 2012) musí byť minimálne vo výške 1 950 000,00
EUR v oblasti dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Požiadavka mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a
sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného partnera.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
3.1 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.. 
3.2 §28 ods. 1 písm. l) zákona č. 25/2006 Z. z. 
3.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne. 
3.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 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 § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
Ak uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas
trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
3.1 Doklad podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých
služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, s
uvedením cien lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 
- bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Verejný obstarávateľ požaduje zoznam realizovaných dodávok poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného
charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za roky 2010, 2011 a 2012,  
Uchádzač sa preukáže dodávkou minimálne 3 zákaziek za posledné 3 roky 2010,2011 a 2012, ktorých predmetom bolo
dodanie riešenia v oblasti automatizovanej digitalizácie papierových dokumentov, pričom každá zo zákazok bola v
rozsahu minimálne 90.000 digitalizovaných strán za rok, a zároveň sa uchádzač preukáže minimálne 1 zákazkou na
dodávku dokumentového archívu, ktorý je plne kompatibilný so štandardom OAIS (Open Archival Information System)
alebo ekvivalentným podľa normy ISO 14721:2012 alebo ekvivalentnej, v minimálnej hodnote 500 000 EUR, v
minimálnom rozsahu 200 000 digitalizovaných objektov v dokumentovom archíve (250 strán na objekt, pričom objekt
môže byť kniha, časopis, manuskript a pod.) a/alebo o súhrnnej veľkosti minimálne 1,5 PB. 
Uchádzačom predložený zoznam potvrdený odberateľom bude obsahovať identifikačné údaje odberateľa, popis
predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín dodania, tel. číslo, meno a priezvisko
kontaktnej osoby odberateľa u ktorej je možné si tieto údaje overiť. 
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet
zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať,
že má praktické skúsenosti s realizáciou dodávok rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet
zákazky. 
3.2 Podľa §28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje predloženie technických
alebo katalógových listov ku každej položke hardvérového vybavenia. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienkou sa preukazuje spôsobilosť uchádzača dodať predmet zákazky
na úrovni požadovanej verejným obstarávateľom.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
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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
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Podrobné informácie o elektronickej aukcii budú uvedené v súťažných
podkladoch a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2012/S 208-342251
z:  27.10.2012

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:  19.11.2013 12:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  19.11.2013 12:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  31.03.2014

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  19.11.2013 12:05
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):  Operačný program informatizácie spoločnosti, Prioritná os 2 -
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
O súťažné podklady je potrebné požiadať elektronicky na emailovej adrese: veronika.mihalova@ppla.sk alebo spôsobom
doručenia žiadosti v listinnej forme na adresu PPLA, s.r.o., Pohraničníkov 56, 851 10 Bratislava. V prípade zaslania
žiadosti emailom, nie je potrebné ju doručovať aj poštou.

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
17.10.2013
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