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V Bratislave, dňa 09.08.2017 
 

Všetkým záujemcom! 

                                  
Naša značka:    Vybavuje:   Kontakt: 
ALI-26/2017-1     Ing. Pavel Hulín    +421 908 772 640 

 
VEC: DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č.1 
„Inovácia produkčného procesu spoločnosti  ALIEN studio s.r.o.” 
 
V zastúpení za osobu podľa  § 8 zákona: ALIEN studio s.r.o. 
Sídlo: Mozartova 11, 917 08 Trnava,, Vám zasielame Doplnenie súťažných podkladov č.1 k 
podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Inovácia produkčného procesu 
spoločnosti  ALIEN studio s.r.o.”, uverejnenej pod značkou 11069 - WYP  vo vestníku VO č. 
150/2017 - 01.08.2017. 
 
Doplnenie súťažných podkladov: 
 
V časti A - Pokyny pre uchádzačov, čl. 1, platí nasledovná zmena: 
 
Namiesto: 
„Zaradenie verejného obstarávateľa podľa zákona: osoba podľa § 8 ods. 1 zákona – postupuje 
v tomto postupe zadávania zákazky ako „verejný obstarávateľ““ 

 
Viď:  
„Zaradenie verejného obstarávateľa podľa zákona: osoba podľa § 8 ods. 2 zákona“ 
 
V časti A - Pokyny pre uchádzačov, čl 17 Obsah a forma ponuky, bod 17.2.2 platí zmena: 
 
Namiesto: 
“17.2.2 Spôsob určenia ceny – uchádzač predloží ocenený súpis položiek formuláru „Formulár 
cenovej ponuky“ v Prílohe E1 súťažných podkladov. Dokument bude podpísaný oprávnenou 
osobou za uchádzača (bude súčasťou aj zmluvy s úspešným uchádzačom v súlade s výsledkom 
el.aukcie).” 
 
Viď: 
“17.2.2 Spôsob určenia ceny – uchádzač predloží ocenený súpis položiek formuláru „Formulár 
cenovej ponuky“ v Prílohe E1 súťažných podkladov. Dokument bude podpísaný oprávnenou 
osobou za uchádzača (bude súčasťou aj zmluvy s úspešným uchádzačom).”   
 

V Prílohe A1 – Formulár na predloženie ponuky (v textovej časti súťažných podkladov v Prílohe A1 
aj v elektronickej Prílohe A1 v časti Prílohy SP), platí zmena: 

Namiesto: 

„Súhlasíme s poskytnutím našej ponuky v plnom znení Ministerstvu kultúry SR a Úradu pre verejné 
obstarávanie za účelom kontroly procesu verejného obstarávania.“ 
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Viď: 
„Súhlasíme s poskytnutím našej ponuky v plnom znení Ministerstvu hospodárstva SR , Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúre a Úradu pre verejné obstarávanie za účelom kontroly procesu 
verejného obstarávania.“ 
 

Je potrebné uvedenú zmenu zapracovať aj do príslušného formulára predkladaného v ponuke! 

 
Jedná so odstránenie administratívnych chýb v písaní, ktoré nevedú k podstatnej zmene zadania a  
nemajú za následok zvýšiť pracnosť ponuky. 

S pozdravom 

 
V zastúpení za  ALIEN s.r.o.  

na základe plnej moci 

              
               Ing. Pavel Hulín v.r. 

                                                                ..............................................   
Ing. Pavel Hulín 
konateľ 
EVO Trade s.r.o. 


