
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 4  podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO:  42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mierová 23, 815 01 Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Kornélia Černá, Ing. Ivana Vargová
Telefón: +421 248273342 / 248273553
Fax: +421 4843413326
Email: ivana.vargova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. a)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Všeobecné verejné služby

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Vozidlá pre hraničné priechody Čierna nad Tisou, Maťovce, Vyšné Nemecké a vozidlo pre projektový tím ENPI

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Hlavné miesto dodania tovarov:  1. Časť Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce ; 2. Časť Finančné
riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK

II.1.3.    Oznámenie zahŕňa 
II.1.5.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky alebo na niektorú
časť predmetu zákazky. Časť 1: Terénne vozidlá na prepravu osôb 3 ks;Vozidlo strednej alebo vyššej strednej triedy na
prepravu osôb 1 ks;

II.1.6.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34110000-1 

II.1.7.    Rozdelenie na časti
Počet častí:  2

II.1.8.    Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 
Terénne vozidlá na prepravu osôb 3 ks; Vozidlo strednej alebo vyššej strednej triedy na prepravu osôb 1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  102 916,6700

II.2.2.    Opcie 
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia 

Hodnota:  90

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
Terénne vozidlá na prepravu osôb
1) STRUČNÝ OPIS 
-vozidlo sivej alebo čiernej farby, 
-motor o objeme min. 2450 cm3, výkon min. 140 kW, 
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-prevodovka manuálna, min. 5 stupňová, 
-5 dverová karoséria, 
-protiblokovací systém, systém elektronického rozdelenia brzdných síl, elektronický stabilizačný systém, asistent rozjazdu
do kopca, 
-systém pohonu všetkých kolies s ovládaním, 
-disky kolies z ľahkých zliatin 17, 
-vyhrievané predné sedadlá, 
-airbag vodiča a spolujazdca, bočné airbagy, 
-automatické zapnutie denného svietenia, 
-automatická klimatizácia, 
-pevná strecha, 
-elektricky ovládané predné okná, 
-tmavé sklá zadných bočných okien a zadného okna, 
-autorádio, 
-plnohodnotné rezervné koleso, 
-gumené rohože.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34110000-1 
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
3 ks
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota:  81 250,0000
 
Časť: 2
NÁZOV
Vozidlo strednej alebo vyššej strednej triedy na prepravu osôb
1) STRUČNÝ OPIS 
-vozidlo tmavšej striebornej farby, 
-motor o objeme min. 1900 cm3, výkon min. 103 kW, 
-manuálna 6 stupňová prevodovka, 
-5 dverová karoséria liftback, 
-protiblokovací systém, elektronický stabilizačný systém, systém regulácie preklzu kolies, 
-tempomat, 
-palubný počítač, 
-elektrické ovládanie predných a zadných okien, 
-disky z ľahkých zliatin 17, 
-bi-xenónové samonatáčacie svetlomety, 
-automatické zapnutie denného svietenia, 
-automatická klimatizácia, 
-autorádio s CD prehrávačom, 
-airbag vodiča a spolujazdca, bočné airbagy, 
-alarm s vnútornými a vonkajšími senzormi, 
-predný a zadný parkovací asistent, 
-plnohodnotné rezervné koleso, 
-gumené rohože.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34110000-1 
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota:  21 666,6700

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky týkajúce sa zmluvy 

III.1.2.    Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia 
Predmet zákazky sa bude financovať nasledovne: 90 % z prostriedkov EÚ v rámci implementácie priority č.3 programu
ENPI HU-SK-RO-UA zvýšenie efektívnosti na hraniciach a 10 % z rozpočtových finančných prostriedkov verejného
obstarávateľa. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

III.1.4.    Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
III.2.    Podmienky účasti 

III.2.1.    Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
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alebo obchodného registra 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to: 
- výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, 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 a že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním (§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní), -potvrdením príslušného súdu nie
starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, že nebol naňho vyhlásený konkurz,
nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní), -potvrdením Sociálnej poisťovne a
zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní), - potvrdením
miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom
obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní), -dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce, alebo poskytovať službu (§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní) -čestným vyhlásením
preukazujúcicm, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nie je osobou, 1ktorej
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 
2.a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcocou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. b 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.
Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje podnikateľa preukázať vo
verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak
uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač 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. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom
jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.2.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie: 
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa § 27 písm. d)
zákona o verejnom obstarávaní predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka,
za posledné tri hospodárske roky, t. j. roky 2010, 2011 a 2012, za ktoré sú informácie dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač na preukázanie dosiahnutého obratu predloží výkazy ziskov a strát
alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch, za posledné tri hospodárske roky, t. j. 2010, 2011, 2012. Súčasťou predložených
výkazov musí byť overenie príslušného daňového úradu alebo rovnocenný doklad vydávaný v krajine sídla uchádzača.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Časť 1: Uchádzač musí preukázať minimálny celkový obrat spolu za požadované obdobie 200.000,- €.  
Časť 2: Uchádzač musí preukázať minimálny celkový obrat spolu za požadované obdobie 50.000,- €. 
Odôvodnenie použitia podmienky účasti: verejný obstarávateľ prostredníctvom určených podmienok účasti overuje
schopnosť budúceho dodávateľa finančne zabezpečiť dodanie predmetu zákazky a jeho skúsenosti so zabezpečením
zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je požadovaný predmet zákazky. 
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Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo
záujemca 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 preukáže záujemca
alebo 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 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi
alebo uchádzačovi poskytnuté.

III.2.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť: podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; - v zozname dodávok služby uchádzač uvedie lehotu dodania a odberateľa, s uvedením mena, priezviska,
telefónneho čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby odberateľa, kde je možné overiť pravdivosť poskytnutých
údajov. - V prípade, ak odberateľom: bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávateľ, bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie
je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: Časť 1: Uchádzač preukáže dodávky tovaru rovnakého alebo obdobného
predmetu zákazky v minimálnej hodnote 200.000,- € bez DPH za požadované obdobie potvrdeniami (referenciami) o
uspokojivom dodaní tovarov pričom minimálne jedna zákazka musí byť v minimálnej zmluvnej cene 80.000,- € bez DPH.
Časť 2: Uchádzač preukáže dodávky tovaru rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky v minimálnej hodnote
50.000,- € bez DPH za požadované obdobie potvrdeniami (referenciami) o uspokojivom dodaní tovarov pričom
minimálne jedna zákazka musí byť v minimálnej zmluvnej cene 20.000,- € bez DPH.  
Potvrdenie (referencia) odberateľa musí obsahovať: a) obchodné meno a sídlo verejného obstarávateľa/inej osoby, u
ktorého/ktorej je referenčný list potvrdený; b) obchodné meno a sídlo dodávateľa; c) stručný opis dodaného tovaru,
ktorý preukáže dodanie tovaru rovnakého, resp. obdobného ako je požadovaný predmet zákazky; d) fakturovanú sumu
v eurách bez DPH; e) termín plnenia zmluvy (od-do, mesiac/rok); f) údaje kontaktnej osoby odberateľa (meno,
priezvisko, aktuálne telefónne číslo, aktuálnu elektronickú adresu), u ktorej je možné overiť predložené referencie.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia v súlade s
ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Uvedeným zoznamom dodávok tovaru má uchádzač
garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Referenčná cena je primeraná hodnote zákazky a je stanovená
nediskriminačne, aby sa súťaže mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov. - podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 1 zákona
o verejnom obstarávaní opisom ponúkaného tovaru, vrátane predloženia prospektového materiálu alebo fotografií
tovaru uvádzaného v ponuke uchádzača. - podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásením
o zhode vystaveným alebo schváleným výrobcom alebo zástupcom výrobcu, že vozidlá podľa ponuky uchádzača spĺňajú
podmienku typového schválenia ES v zmysle platného certifikátu konformity (COC), vrátane predloženia COC a jeho
overenej kópie, vrátane úradného prekladu, ktorým sa preukazuje zhodnosť vozidla s uznaným typovým schválením ES
vozidla a Rozhodnutím o uznaní typového schválenia ES vozidla.  
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia v súlade s
ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Podmienky účasti uvedeného v bode 3.2 a 3.3 verejný obstarávateľ vyžaduje za účelom overenia, či tovar ponúkaný
budúcim dodávateľom zodpovedá požiadavkám na predmet zákazky, typovému schváleniu a je spôsobilý na premávku
na pozemných komunikáciách v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako
štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
spoločne. 
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 § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

4/5



ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
IV.2.    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
IV.2.2.    Použije sa elektronická aukcia 

Súťažné kolo v tvaní 20 minút
IV.3.    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
2013/46461

IV.3.2.    Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 
IV.3.3.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych

dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  08.07.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady

IV.3.4.    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
22.07.2013 09:00

IV.3.6.    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
Dátum:  31.10.2013

IV.3.7.    Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas:  22.07.2013 10:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
Mierová 23, 815 11 Bratislava

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Toto obstarávanie sa bude opakovať 
VI.2.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

90 % z prostriedkov EÚ v rámci implementácie priority č.3 programu ENPI HU-SK-RO-UA zvýšenie efektívnosti na
hraniciach a 10 % z rozpočtových finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 
27.06.2013
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