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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
Národný onkologický ústav
IČO:  00165336
Klenová 1, 833 10 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kučera, MPH
Mobil: +421 905868883
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: protender@protender.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.nou.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.nou.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
PRO - TENDER s.r.o.
IČO:  36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  pozri poštová adresa
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kučera, MPH
Mobil: +421 905868883
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: miro.kucera@protender.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.protender.sk
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
PRO - TENDER s.r.o.
IČO:  36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami  v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne (pozri bod VI.2)
Kontaktná osoba: Ing. Petra Kenderová
Mobil: +421 907877688
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: petra.kenderova@protender.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.protender.sk
Ponuky budú doručené na:  inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
PRO - TENDER s.r.o.
IČO:  36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  pozri poštová adresa
Kontaktná osoba: Ing. Petra Kenderová
Mobil: +421 907877688
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: petra.kenderova@protender.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.protender.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
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I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Tonerové a atramentové kazety pre potreby Národného onkologického ústavu

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodávka originálnych (nerecyklovaných ani iným spôsobom upravovaných alebo renovovaných)
tonerov, atramentových kaziet a pások do tlačiarní v originálnom balení pre pracoviská Národného onkologického
ústavu.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30125100-2 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30192113-6,  30192320-0 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Tonerová kazetaBlackCanonksC-EXV338,00 
Tonerová kazetaBlackCanonksE3023,00 
Tonerová kazetaBlackCanonksFX-1025,00 
Tonerová kazetaBlackCanonksT14,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksQ2624A20,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-Packardks13001,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-Packardks4127X4,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksCE278A35,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksC4092A8,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksCB285AD Dualpack185,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksCB436AD Dualpack100,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksCE310A/12A1,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksCE3111,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksCE3121,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksCE3131,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksQ5949A17,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksQ7553A9,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksQ6000A12,00 
Tonerová kazetaColorHewlett-PackardksQ6001A10,00 
Tonerová kazetaColorHewlett-PackardksQ6002A10,00 
Tonerová kazetaColorHewlett-PackardksQ6003A10,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksC7115/X17,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksC7115A8,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksCB35A10,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksCB435AD Dualpack35,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksCB540A15,00 
Tonerová kazetaColorHewlett-PackardksCB5413,00 
Tonerová kazetaColorHewlett-PackardksCB5423,00 
Tonerová kazetaColorHewlett-PackardksCB5433,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksQ7516A1,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksQ7551A3,00 
Tonerová kazetaBlackKonica Minoltaks1015/121210,00 
Tonerová kazetaBlackKonica MinoltaksTN-1141,00 
Tonerová kazetaBlackKonica MinoltaksTN204B/30101,00 
Tonerová kazetaBlackHewlett-PackardksQ2612AD Dualpack220,00 
Tonerová kazetaBlackSamsungksML-D34707,00 
Tonerová kazetaBlackSamsungks3470B3,00 
Tonerová kazetaBlackToshibaksT-13504,00 
Tonerová kazetaBlackUtaxksCD10184,00 
Atramentová kazetaBlackCanonksBC-2010,00 

2/6



Atramentová kazetaBlackCanonksPGI -52575,00 
Atramentová kazetaColorCanonksCLI52610,00 
Atramentová kazetaBlackCanonksPG-505,00 
Atramentová kazetaBlackCanonksPG51010,00 
Atramentová kazetaBlackCanonksCL51110,00 
Atramentová kazetaBlackCanonksCLI-86,00 
Atramentová kazetaBlackEpsonksT130110,00 
Atramentová kazetaBlackEpsonksT07155,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-PackardksC9364EE/3375,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-Packardks6656/578,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-Packardks301/5645,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-PackardksCE310A/126A2,00 
Atramentová kazetaColorHewlett-PackardksCE311A/126A2,00 
Atramentová kazetaColorHewlett-PackardksCE312A/126A2,00 
Atramentová kazetaColorHewlett-PackardksCE313A/126A2,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-Packardks364XL20,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-PackardksCB336-35010,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-PackardksCC654/901/b.5,00 
Atramentová kazetaColorHewlett-PackardksCC656/901/f5,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-PackardksCD97120,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-PackardksCD972-421,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-Packardks3638,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-Packardks51645/785,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-Packardks30120,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-Packardks6615/1520,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-Packardks6625/1710,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-Packardks3435,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-Packardks3389,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-PackardksC9351-2110,00 
Atramentová kazetaColorHewlett-PackardksC9351-2210,00 
Atramentová kazetaBlackHewlett-Packardks30020,00 
Tonerová kazetaColorLexmarkksC5220Cs1,00 
Tonerová kazetaColorLexmarkksC5220YS1,00 
Tonerová kazetaColorLexmarkksC52MS1,00 
Tonerová kazetaBlackLexmarkksC930black1,00 
Tonerová kazetaBlackLexmarkksC935black1,00 
Tonerová kazetaBlackLexmarkksvalce930/51,00 
Tonerová kazetaColorLexmarkks935/yell.4,00 
Tonerová kazetaColorLexmarkks935cyan4,00 
Tonerová kazetaColorLexmarkks935/mag.4,00 
Tonerová kazetaBlackLexmarkksC5220,bleck2,00 
PáskaBlackEpsonksFX1050/117030,00 
PáskaBlackEpsonksFX219030,00

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  77 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

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

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1Verejného obstarávania
sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 a nasledujúce
zákona č. 25/2066 Z .z., vo väzbe na § 128 a nasledujúce zákona č. 25/2066 Z .z.  
1.2Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
podľa bodu 1.1, za každého člena skupiny dodávateľov osobitne.  
1.3Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný
rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26
spôsobom podľa § 128 ods. 3. 
1.4Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k
predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona č.
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25/2006 Z. z.
III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1§ 27 ods.1 písm. a)
zákona č. 25/2006 Z. z.:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  2.1§ 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.: 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.1.2) 2.1
výzvy na predkladanie ponúk: 
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 každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Požiadavka sleduje
cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. 
2.2Ak uchádzač nedokáže s objektívnych dôvodov preukázať ekonomické a finančné postavenie určenými dokladmi,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje ekonomické a finančné postavenie. 
2.3Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 zákona č.
25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom. 
2.4V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi 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 zákona č. 25/2006 Z. z. 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. 
V prípade podlimitnej zákazky s predpokladanou hodnotou najmenej 10 miliónov eur, na účely preukázania finančného a
ekonomického postavenia finančnými zdrojmi tretej osoby je verejný obstarávateľ oprávnený akceptovať len doklad
podľa § 27 ods. 1 písm. a) 
2.5V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa bodu 2.1 týchto súťažných podkladov a bodu III.1.2) 2.1 výzvy na predkladanie
ponúk, za všetkých členov skupiny spoločne. 
2.6Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodu 2.1
týchto súťažných podkladov a bodu III.1.2) 2.1 výzvy na predkladanie ponúk. 
2.7Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. 
2.8Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný
rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1§ 28 ods.1 písm. l) bod 1
zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  3.1§ 28 ods.1 písm. l) bod 1 zákona č. 25/2006 Z. z. 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.1.3) 3.1
výzvy na predkladanie ponúk: 
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce parametre ponúkaného tovaru s uvedením obchodného názvu, resp.
typového označenia, ktorým uchádzač preukáže splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v časti C. Opis
predmetu zákazky. Tento opis bude tvoriť prílohu návrhu záväzných zmluvných podmienok. 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: 
Uchádzač musí preukázať, že je schopný zabezpečiť kvalitatívne plnenie zmluvy v súlade s požadovanými vlastnosťami
predmetu zákazky. 
3.2Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona č.
25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom. 
3.3V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej
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osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej/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 § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami 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. 
3.4V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa 3.1 súťažných podkladov a príslušných bodov výzvy na predkladanie ponúk, za
všetkých členov skupiny spoločne. 
3.5Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v bodoch 3.1
súťažných podkladov a príslušných bodov výzvy na predkladanie ponúk. 
3.6Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. 
3.7Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný
rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

NOU-2013-08-PZv-VS-Tonery
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  09.12.2013 14:29
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  09.12.2013 14:30

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  10.12.2013 10:00
Miesto :  PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Nie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1.K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne v lehote podľa bodu IV.2.2 tejto výzvy.  
2.Žiadosť o vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len žiadosť o
vysvetlenie):  
a.Lehota pre doručenie žiadosti o vysvetlenie: 29.11.2013, 14:30. 
b.Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie: zaslanie e-mailu na adresu podľa bodu Oddiel I - A.I) Adresa a kontaktné
miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie alebo podľa bodu 1.2 časti A. súťažných podkladov. 
c.Spôsob poskytnutia vysvetlenia: záujemcovia budú informovaní e-mailom o zverejnení vysvetlenia v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne pri príslušnej akcii. 
3.Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne
v listinnej forme. 
4.Osobné vyzdvihnutie súťažných podkladov: v pracovnej dobe 08:00-15:00 na adrese podľa bodu Oddiel I - A.II)
Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty tohto
oznámenia. Záujemca bude zaregistrovaný alebo prihlásený kvôli evidencii do systému PROTENDER.sk, a budú mu
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poskytnuté súťažné podklady v elektronickej forme na CD médiu. 
5.Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa nasledujúcich pravidiel:
Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z., finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona
č. 25/2006 Z. z. a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. v intenciách
podmienok uvedených v tejto výzve. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto
verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.1) tejto výzvy v
súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
05.11.2013
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