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VEC:  DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  
Nadlimitná zákazka: „Podpora umeleckej sklárskej tvorby v spoločnosti MM a spol., s.r.o.” 

 
 
V zastúpení za osobu podľa § 8 zákona : MM a spol., s.r.o., sídlo: Hviezdoslavova 957/11, 909 01 
Skalica, Slovenská republika,IČO: 36 803 006, poskytujeme nasledovné  Doplnenie súťažných 
podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejnej súťaže s názvom: “Podpora 
umeleckej sklárskej tvorby v spoločnosti MM a spol., s.r.o.”. 
 
Doplnenie / oprava súťažných podkladov: 
 
Doplnenie č.1 : 

Oprava súťažných podkladov v časti A - Pokyny pre uchádzačov, čl. 3/ PREDMET ZÁKAZKY , bod 

3.1. Názov zákazky,  str. 5 nasledovne: 

 
Namiesto: 3.1 Názov zákazky: "Podpora kreatívnej potenciálu spoločnosti MERCUREX s.r.o. za 
účelom tvorby pracovných miest." 
 
Viď: 3.1 Názov zákazky: "Podpora umeleckej sklárskej tvorby v spoločnosti MM a spol., s.r.o.”   
 
Doplnenie č.2: 
Oprava súťažných podkladov v časti A - Pokyny pre uchádzačov v čl. 1/  IDENTIFIKÁCIA OSOBY PODĽA §8 

ZÁKONA, str. 5 nasledovne: 

 
Namiesto: MERCUREX  s.r.o. je uvádzaný v týchto súťažných podkladoch aj ako „Osoba podľa §8 
zákona“. 
 
Viď: MM a spol., s.r.o. je uvádzaná v týchto súťažných podkladoch aj ako „Osoba podľa §8 
zákona“. 
 
Doplnenie č.3: 
Oprava súťažných podkladov v časti A - Pokyny pre uchádzačov, v bode 30.2 Námietky, str.17, v 
poslednom odseku úprava adresy nasledovne: 
 
Namiesto: „Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24“ 
 
Viď: „Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava“. 
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Doplnenie č.4 
Oprava súťažných podkladov v časti A - Pokyny pre uchádzačov, čl. 17 OBSAH A FORMA 
PONUKY,  bod 17.1.3,  str.8,  nasledovne: 
 
Namiesto: 17.1.3 Technický opis tovaru – špecifikácia podľa prílohy D1 súťažných podkladov – 
“Technický opis tovaru”, preukazujúce tech. požiadavky tovaru v Časti D – Opis predmetu zákazky 
pre každú časť predmetu zákazky na ktorú predkladá ponuku. Dokument bude podpísaný 
oprávnenou osobou za uchádzača. Bude súčasťou kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom. 
 
Viď: 17.1.3 Technický opis tovaru – špecifikácia podľa prílohy D1 súťažných podkladov – “Technický 
opis tovaru”, preukazujúce tech. požiadavky tovaru v Časti D – Opis predmetu zákazky. Dokument 
bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. Bude súčasťou kúpnej zmluvy s úspešným 
uchádzačom. 
 
Uvedené doplnenia sú administratívneho charakteru spočívajúce vo vykonaní drobných opráv 
v súťažných podkladoch.  
 
V zastúpení za MM a spol., s.r.o.                     
 
na základe plnej moci 
 

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


