Mesto Sečovce
Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
Tel.:
+ 421 56/678 2437
E-mail.: milan.filip@secovce.sk

Referenčne číslo zákazky: 13/VO/2017/Obstarávateľ

Výzva na súťaž
Zákazka s nízkou hodnotou (ZsNH) podľa § 117 z. č. 343/2015 Z. z.

Predmet zákazky:
„Poradenské služby pre verejné obstarávanie“
– poskytovanie služieb, výber poskytovateľa.
Mesto Sečovce, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s cit.
zákonom vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie
poskytovateľa služieb: „Poradenské služby pre verejné obstarávanie“.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Mesto Sečovce
Sídlo organizácie:
MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
IČO:
00 331 899
Štatutárny orgán:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
Tel. kontakt:
+421 56/678 24 37//
E-mail:
primator@secovce.sk // www.secovce.sk
Kontaktná osoba pre VO: Ing. Milan Filip, vedúci odboru RR, ŽP a Výstavby
Tel. kontakt:
+421 918 993 095
E-mail:
milan.filip@secovce.sk
1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.

1.2 NUTS kód: SK042 Košický kraj
2) Predmet zákazky – opis predmetu obstarávania:
2.1 Názov zákazky:

„Poradenské služby pr e verejné obstarávani e“

2.2 Druh zákazky:

služby

2.3 Miesto poskytnutia služby: MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie , 79419000-4 Hodnotiace konzultačné služby

3) Stručný opis predmetu zákazky:
3.1 Zabezpečenie procesov súvisiacich s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek v zmysle
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní na predmety zákazky:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

VO na výber poskytovateľa služieb - projektová činnosť v stavebníctve - PHZ: 12 tis. Eur
VO na výber poskytovateľa služieb - stavený dozor – PHZ cca – 2.800 Eur
VO na výber poskytovateľa služieb – Energetický audit – PHZ cca – 2.500 Eur
VO na výber dodávateľa stavebných prác – podlimitná zákazka - PHZ cca 420 tis. Eur
VO na výber poskytovateľa služieb – externý manažment implementácie projektu – 4.800,- Eur
Príprava a realizácia zákaziek podľa §109 ZVO – bežne dostupné tovary v systéme EKS
v hodnote cca do 30 tisíc Eur .

4) Predpokladaná hodnota zákazky:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky bol telefonický
prieskum trhu uvažovaného verejného obstarávania :
PHZ spolu: 4.190,00 € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky pre poskytnutie obstarávateľských služieb verejného
obstarávania bola stanovená vo výške: 4.190,00 Eur bez DPH alebo do vyčerpania tejto
hodnoty na jednu zmluvu a jedného dodávateľa.
5) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.

6) Možnosť predloženia variantných riešení:
Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, resp. „vyšší štandard“.

7) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Doba poskytovania služieb: 12 mesiacov a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne
uzatvorenej zmluvy - Zmluva o poskytnutí služieb.

8) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:
9) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v
ktorých sa uvádzajú:
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov a kofinancovaný zo zdrojov
EU, mechanizmom oprávnených nákladov realizácie projektu podľa ŽoNFP.
9.2 Podmienky financovania a platobné dojednania budú špecifikované a určené v zmluve, ktorú
predloží úspešný uchádzač.
9.3 Uchádzačom sa umožňuje fakturácia za každý logický celok samostatne, tak ako je to uvedené
v Návrhu na plnenie kritérií , ktorý bude súčasťou zmluvných podmienok.
Lehota splatnosti faktúr - 10 kalendárnych dní od jej doručenia.

10) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
10.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ZVO), ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) Dokladom o oprávnení podnikať v oblasti verejného obstarávania, (Výpis zo ŽR alebo OR o
podnikateľskej činnosti).

10.2. Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
podľa § 33 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.
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10.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 34ods.1 písm. b)
ZVO preukáže uchádzač:
- referenciou, tzn. predložením zoznamu min. 3 realizovaných zákaziek rovnakého alebo
obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov a to spätne k lehote
na predkladanie ponúk v tejto zákazke (t.j. lehotou sa rozumie deň a mesiac).
Rovnakou alebo obdobnou zákazkou ako predmet tejto zákazky sa rozumie zverejnenie výzvy
na predkladanie ponúk s identifikáciou uchádzača ako osoby zodpovednej za verejné
obstarávanie – (postačuje prvá strana kópie z Vestníka VO).

11)

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady osobitného určenia nie sú k dispozícií – požiadavka vereného obstarávateľa je
opísaná dostatočne v tejto výzve.

12)

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
10.04.2017 do 14:00 hod..
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
Elektronicky: milan.filip@secovce.sk

13)

Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH.
(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH
upozorní). Ponuky je potrebné doručiť poštou na adresu uvedenú v bode 12, alebo e-mailom na
mailovú adresu: milan.filip@secovce.sk v lehote na predkladanie ponúk s označením v kolónke
predmet: „Poradenské služby pre VO“. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
sa vráti uchádzačovi. Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie každej správy v
písomnej odpovedi. Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú
adresu alebo poštou.

14)

Obsah predkladanej ponuky:
a)

kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená).
Takýmito dokladmi sú napr. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba -podnikateľ), výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická
osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),

b)
c)
d)

15)

Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
Heslo súťaže: „Poradenské služby pre VO“.

Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 10.04.2017 od 14:00 hod.
Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov
posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude
oznámený uchádzačom e-mailom. Ponuka je súčasťou prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa
neriadi ustanoveniami § 53 ZVO.

16)

Kritéria na hodnotenie ponúk §44 ZVO:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium:
a) najlepší pomer ceny a kvality,
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Relatívna váha pre stanovené kritéria:
- najnižšia cena – váha – 80 bodov
- kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov na určených na plnenie zmluvy – váha - 10 bodov,
- environmentálne a inovačné charakteristické znaky – 10 bodov
Odôvodnenie:
Kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov má významný vplyv na úroveň plnenia predmetu zákazky.

Spôsob vyhodnotenia ponúk kritéria kvalifikácie a skúsenosti:
a) zápočet rokov praxe od obdobia získania odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní – počet
bodov 1 za každý rok praxe v obore (umožňuje sa predloženie kópie dokladu - odbornej
spôsobilosti OSO na VO získanej v predchádzajúcom období;) max. počet bodov spolu 10 bodov.
b) počet uchádzačom preukázateľne realizovaných podlimitných zákaziek – počet bodov 1 za každú
zákazku (predloženie kópie dokladu o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk z VVO – prvá
strana) ;) max. počet pridelených bodov spolu 10 bodov.
Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritéria environmentálne a inovačné charakteristické znaky:
a) uskutočnenie verejného obstarávania prostredníctvom elektronických prostriedkov – 10 bodov
(predloženie kópie elektronického VO alebo linkj na zákazky elektronickej komunikácie § 20 ods.1)

V prípade predloženia ekvivalentného riešenia – vyšší štandárd, hodnotiť sa bude efektívnosť
nákladov ponúkaných služieb.

17)

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.05.2017

18)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho
uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich
pravidiel:
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného a technického postavenia uchádzača podľa § 53 zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a posúdenia referencií.
Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia,
potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a
dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie alebo sa neriadil obsahom tejto
výzvy, alebo nedodržal obsahové znenie tejto výzvy na súťaž.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak úspešný
uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných
uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanou službou,
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, nakoľko objednávateľ si uplatňuje finančné
zdroje na spolufinancovanie projektu zo zdrojov EU ŠF v zmysle Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.

19)

Podrobný opis predmetu zákazky:

19.1)

Príprava súťažných podkladov a vypracovanie dokumentácie verejného obstarávania:
a. termíny, lehoty, spôsob obstarávania/zadávania zákaziek,
b. opisy predmetov obstarávania,
c. stanovenie predpokladaných množstiev a predpokladanej hodnoty zákazky
d. vyhodnocovanie súťaží, účasť v komisii/-ach,
e. zverejňovanie povinných dokumentov v CRZ, ÚVO,
f. poštová a elektronická komunikácia,
g. zastupovanie verejného obstarávateľa voči ÚVO na základe poverenia,
h. vypracovanie stanovísk pre kontrolné orgány súvisiace s procesom VO.
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19.2)

Celkové množstvo prípravy a realizácie procesov verejných súťaží:
1 x podlimitná zákazka podľa §113 ZVO,
2 x podlimitná zákazka podľa §109 ZVO,
5 x zákazky podľa §117.

20)

Dátum zverejnenia/odoslania oznámenia: 04. 04. 2017.

21)

Počet príloh celkom - 2:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritéria
V Sečovciach, dňa 04.04.2017
Schválil:
...............................
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
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Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač:
Názov a sídlo:
Osoba oprávnená konať za
uchádzača:
Kontaktné údaje uchádzača:

Tel.:// Mobil:
e-mail:

Verejný obstarávateľ:
Názov a sídlo:

Mesto Sečovce
MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Názov predmetu zákazky:

Poradenské služby pre verejné obstarávanie

Postup zadávania zákazky:

Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z.z.)

VYHLÁSENIE
1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným názvom
zadania:

“ Poradenské služby pre verejné obstarávanie“
2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet
zákazky sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile
verejného obstarávateľa v súlade s § 64 zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených ako:
„Dôverné“.
6. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
7. Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti subdodávateľom.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom predmetu zákazky v
zmysle podmienok stanovených vyhlasovateľom súťaže a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a
iné podmienky realizácie predmetu zákazky. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými
odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel zmluvu o na
realizáciu vyššie uvedeného predmetu zákazky a tak splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie
však výlučne, v zmysle osobitných požiadaviek na jej plnenie.

V .............................. dňa ..............

..................................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Návrh na plnenie kritérií
údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 53 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“)

Verejný obstarávateľ:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:
Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

Mesto Sečovce
Poradenské slu žby pre verejné obstarávanie
Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z.z.)

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

Mobil:

Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Tel.: // Mobil. tel.:
e-mail:

Kritérium č. 1: - Najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky ako celku.
Ocenenie položiek - cenová ponuka uchádzača:
Návrh ponuky uchádzača podľa realizovaných
postupov VO - Špecifikácia zadania
Výber dodávateľa pre zhotovenie stavebno-technickej
dokumentácie – realizácia VO podľa §117 ZsNH,

Návrh cenovej ponuky v EUR
M.J.

Cena bez
DPH

DPH

Cena s
DPH

1

PHZ - RN 12.000,- Eur

Výber dodávateľa pre činnosť – Stavebný dozor –
realizácia VO podľa §117 ZVO – ZsNH

1

PHZ - RN 2.800,- Eur

Výber dodávateľa pre činnosť – Energetický audit –
realizácia VO podľa §117 ZVO – ZsNH

2

PHZ - RN 2.500,- Eur (pred realizačný a po realizačný)

Výber dodávateľa pre činnosť – Externý manažment
implementácie europrojektu – realizácia VO podľa
§117 ZVO – ZsNH; PHZ - RN 4.800,- Eur
Výber dodávateľa pre činnosť – Realizácia stavebného
diela – realizácia VO podľa §113 ZVO – PdLZ

1

1

PHZ - RN 420.000,- Eur

Príprava a realizácia zákaziek podľa §109 ZVO – bežne
dostupné tovary v systéme EKS; PHZ - RN 5.000,- Eur

2

Ponuková cena uchádzača - spolu:
Pokritérium: - Najlepšie referencie z realizovaných zákaziek v predchádzajúcom období .
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. V
prípade rozdielnych údajov, som/sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže vylúčená.
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:
............................................................
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Mesto Sečovce
Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
Tel.:
+ 421 56/678 2437
E-mail.: milan.filip@secovce.sk

Referenčne číslo zákazky: 13/VO/2017/Obstarávateľ

Adresát:
Zasielané elektronicky

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
VO 13/2017/Obstarávateľ

Vybavuje / linka

Sečovce

Filip/+421/918 993 095

04.04.2017

Vec: Výzva na predloženie ponuky do súťaže
Týmto Vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ zverejnil na svojej webovej stránke výzvu na
predkladanie ponúk formou prieskumu trhu na predmet zákazky:
„Poradenské služby pre verejné obstarávanie“ - poskytovanie služieb, výber poskytovateľa.
V prípade, že sa rozhodnete o účasť vo vyhlásenej súťaži postupujte v zmysle pokynov elektronickej a
písomnej komunikácie.
Pre výber zmluvného partnera je použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ods.1
cit. Zákona o verejnom obstarávaní, tak aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný
predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
Poučenie:
Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe na vyššie uvedenú adresu elektronickou poštou a následne
poštou , najneskôr do uplynutia lehoty na predloženie ponúk t.j. do 10.04.2017 do 14:00 hod. Zmluvný
vzťah bude riešený Zmluvou o dielo, ktorej návrh vypracuje úspešný uchádzač v súlade so všeobecnými
podmienkami pre poskytovanie NFP z fondov EU.

Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu

S pozdravom

...............................

MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
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Príloha: Informatívna správa pre záujemcov/uchádzačov
Indikatívny zoznam dokumentácie z verejného obstarávania požadovaný verejným obstarávateľom
pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou (ZsNH):



















zoznam predloženej dokumentácie;
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota zákazky
(výkaz výmer, prieskum trhu);
doklad o zverejnení výzvy v súlade s CKO č.14 (zákazky v hodnote nad 5.000 €)
doklady o odoslaní výzvy na predloženie ponuky vybratým záujemcom;
výzva na predkladanie ponúk, vrátane príloh k výzve ;
ponuky uchádzačov vrátane návrhu zmluvy;
doklad, resp. dokument preukazujúci predloženie ponuky v lehote na predkladanie ponúk;
dokument preukazujúci uverejnenie zmluvy podľa platnej legislatívy,
(zákon o slobodnom prístupe k informáciám);
dokument preukazujúci uverejnenie objednávky podľa platnej legislatívy,
(zákon o slobodnom prístupe k informáciám);
uverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako
5.000,- eur za obdobie kalendárneho štvrťroka v Profile verejného obstarávateľa;
zoznam osôb podieľajúcich sa na vypracovaní súťažných podkladov;
čestné vyhlásenia o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií;
čestné vyhlásenia zainteresovaných osôb o vylúčení konfliktu záujmov;
doklady záujemcu o preukázaní splnenia podmienok účasti vrátane dokladov o ich
doručení;
doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ak bola komisia
zriadená;
menovacie dekréty členov komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ak bola
komisia zriadená;
čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ak bola
komisia zriadená;
záznam z prieskumu trhu.

Zoznam dokumentácie z verejného obstarávania požadovaný verejným obstarávateľom pre
zadávanie podlimitnej zákazky (PdLZ) je daný príručkou prijímateľa finančnej podpory podľa
znenia operačného programu a ŽoNFP.

.................................................................
Ing. Milan Filip,
za vyhlasovateľa verejného obstarávania
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