Obec Horná Súča, Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča
Horná Súča, 24.05.2013

Uchádzačom

VEC
Oznámenie o mieste a čase otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“

V súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že otváranie časti ponúk
označených ako „Kritériá“ k podlimitnej zákazke na dodanie tovarov (vyhlásenej vo Vestníku
verejného obstarávania č. 70/2013 z 10.04.2013, pod sp. zn.: 5426 - MST):
Technika a IT služby pre projekt: „Integrovaný IT systém na hranici“
vyhlásenej Obcou Horná Súča, Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča, IČO: 00311561 sa uskutoční
dňa 04.06.2013 o 15,00 hod.
na adrese: Obec Horná Súča, Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča, Slovenská republika,
Poschodie: č. 1, Miestnosť: č. dv. 7

Pri otváraní obálok podľa ustanovenia § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nebude umožnená
účasť uchádzačov, nakoľko je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné.
Podľa súťažných podkladov k tejto zákazke platí, že:
Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku:
-Informáciu o tom, že boli zo súťaže vylúčení (alebo, že bola vylúčená ich ponuka), alebo
-Výzvu na účasť v elektronickej aukcii.
Po určení poradia na základe predložených ponúk v papierovej podobe, verejný obstarávateľ vyzve
elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky
spĺňajú určené podmienky na predmet zákazky, na predloženie nových cien v elektronickej aukcii.
Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná
osoba pre elektronickú aukciu a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni
pred konaním elektronickej aukcie po úvodnom neverejnom vyhodnotení ponúk uchádzačov.
S pozdravom

............................................................
Ing. Juraj Ondračka
starosta obce Horná Súča
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