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V Bratislave dňa 9.8.2018 
 

 
 

Naša značka: Vybavuje: Kontakt: 
EVO-CZE-04/2018-1 Ing. Pavel Hulín 0908/772640 

 

VEC:DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č.1 

„Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01“ 

 
V zastúpení za osobu podľa § 8 zákona: CZECHPOINT s.r.o., IČO: 47184531, adresa sídla: 

Duklianska 3017/47B, 052 01 Spišská Nová Ves, Vám oznamujeme nižšie uvedené 

skutočnosti týkajúce sa doplnenia súťažných podkladov k podlimitnej zákazke: 

„Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01“ 
zverejnenej vo vestníku ÚVO SR č. 140/2018 zo dňa 17.7.2018 pod označením 9792 – 

WYP. 

 Doplnenie súťažných podkladov (SP): 

Doplnenie/upresnenie SP č.1: 

Na str.7 v čl. 9 Časový harmonogram obstarávania viď nasledovné zmeny v bodoch 9.3, 9.4 

a 9.5: 

Namiesto : 
 

9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 17.08.2018 15:00 

9.4 Otváranie ponúk 17.08.2018 16:00 

9.5 Posledný deň lehoty viazanosti ponuky 31.11.2018  

 

Viď: 
 

9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 31.08.2018 15:00 

9.4 Otváranie ponúk 31.08.2018 16:00 

9.5 Posledný deň lehoty viazanosti ponuky 30.11.2019  

 

Doplnenie/upresnenie SP č.2: 

Na str. 9, časť A - Pokyny pre uchádzačov, čl. 17 Obsah a forma ponuky , bod 17.1.5 sa 

upravuje znenie v časti „Ide o nasledovné výrobky:“ , a to pre písmeno B) 

Nasledovne: 

 

Všetkým záujemcom! 
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Namiesto: 

„B) OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE 

Prospekty  k oknám a dverám fasády SO 01 stačí prospekt  profilu vrátane rezu rámom    
a krídlom a prospekt skla, a to k výrobkom: 
1. Hliníkové okno štvordielne s izolačným trojsklom 2740x1500mm a 
Hliníkové okno trojdielne s izolačným trojsklom 2070x1410mm 
2. Hliníkové vchodové dvere 850x2370 mm s nadsvetlíkom 

3. Garážové brány sekčné 3250x2970mm zateplené. 
Platí max. Ug=0,6W/m2K, a max. Uf=0,78W/m2K. 
Postačí všeobecný prosp. materiál k profilom nemusí byť na konkrétny rozmer.“ 

 

Viď: 

„B) OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE 
B.1 Prospekty k oknám a dverám  fasády SO 01 stačí prospekt profilu vrátane rezu rámom  
a krídlom a prospekt skla, a to k výrobkom: 
1. Hliníkové okno štvordielne s izolačným trojsklom 2740x1500mm a 
Hliníkové okno trojdielne s izolačným trojsklom 2070x1410mm 
2. Hliníkové vchodové dvere 850x2370 mm s nadsvetlíkom 
3. Garážové brány sekčné 3250x2970mm zateplené. 
Postačí všeobecný prosp. materiál k profilom a sklu. 
Predložiť technické informácie o použitom ráme aj s jeho hodnotou Uf. 
Predložiť technické informácie o použitom izolačnom trojskle aj s jeho hodnotou Ug. 

 
B.2 Predložiť výpočet hodnoty, prípadne len hodnotu Uw (hodnota celého okna) pre každé 
okno samostatne a hodnotu Ud pre brány pre výrobky v bode B.1). Platí   Uw ≤1,0W/m2K   a 
Ud ≤ 1,0W/m2K. 

 
Doplnenie/upresnenie SP č.3: 

Na str. 37, časť E - Spôsob určenia ceny v bode 4 bude posledná veta 1 odstavca 

nasledovná: 

Namiesto: 

„Všetky celkové ceny z rekapitulácie častí 01 – 07 uchádzač sčíta a stanoví cenu celkom za 

dielo v EUR bez DPH.“ 

Viď: 

„Všetky celkové ceny z rekapitulácie častí 01 – 08 uchádzač sčíta a stanoví cenu celkom za 

dielo v EUR bez DPH.“ 

 
 

Doplnenie/upresnenie SP č.4: 

V prílohhe F1 – Návrh zmluvy o dielo sa dopĺňajú nasledovné skutočnosti: 

V úvode v časti „Zmluvné strany“ dopĺňame pre Zhotoviteľa pod IČ DPH uviesť údaj „Zápis“ 

uchádzač zároveň uvedie kde je registrovaný a v bode 2.1 sa opravuje preklep 51. na 5.1. 
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Doplnenie/upresnenie SP č.5: 

V časti OBSAH na str.2 pre Prílohy súťažných podkladov sa upravuje nasledovné: 

Namiesto: 

Príloha A1 Formulár na predloženie ponuky 42 

(formulár, el.verzia. v excel.) 

Viď: 

Príloha A1 Formulár na predloženie ponuky 42 

(formulár, el.verzia. vo worde.) 
--------------- 

 

 
Z dôvodu doplnenia súťažných podkladov sa predlžuje lehota na predkladanie ponúk do 

31.8.2018. 

 Oznámenie o redakčnej oprave: 

Zároveň Vám oznamujeme, že vo vestníku bol dnešným dňom zverejnená redakčná oprava 

výzvy na predkladanie ponúk z dôvodu doplnenia SP sa posúva lehota na predkladanie 

ponúk do 31.8.2018. Podrobne viď v prílohe Redakčná oprava, resp. v zverejnenej výzve na 

predkladanie ponúk. 

 

 
S pozdravom 

 

 

V zastúpení za CZECHPOINT s.r.o.  
 

Ing. Pavel Hulín v.r. 

 

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

Ing. Pavel Hulín 
konateľ 

EVO Trade s.r.o. 
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