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V Bratislave, dňa 24.07.2017 
 

Všetkým záujemcom! 

                                  
Naša značka:    Vybavuje:   Kontakt: 
SIE-23/2017-1     Ing. Pavel Hulín    +421 908 772 640 

 
VEC: DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č.1 
„Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, 
a.s. Bratislava, prevádzka Levice“ 

  
V zastúpení za osobu podľa  § 8 zákona: SLOVINTEGRA ENERGY, a.s., Kutlíkova 17, 852 50 
Bratislava, IČO: 35968486, Vám zasielame Doplnenie súťažných podkladov č.1 k podlimitnej 
zákazke na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Rekonštrukcia časti distribučného systému 
tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. Bratislava, prevádzka Levice“, 
uverejnenej pod značkou 9232 - WYP  vo vestníku VO č. 129/2017 - 03.07.2017. 
 
Doplnenie súťažných podkladov: 
 
V časti A - Pokyny pre uchádzačov, bod 17.1.9, platí nasledovná zmena v 1 vete: 
 
Namiesto: 
17.1.9  Uchádzač predloží neocenený súpis položiek “Výkazu výmer” pre každú stavbu pre jej 
všetky časti ako je uvedené v časti E-Spôsob stanovenia ceny v tabuľke v súťažných podkladoch 
(tabuľkový dokument sa nachádza v súboroch Prílohy D1-1 až D1-4 v el. podobe s názvom “Výkaz 
výmer”.  

 
Viď:  
17.1.9  Uchádzač predloží neocenený súpis položiek “Výkazu výmer” pre každú stavbu pre jej 
všetky časti ako je uvedené v časti E-Spôsob stanovenia ceny v tabuľke v súťažných podkladoch 
(tabuľkový dokument sa nachádza v súboroch Prílohy D1 v el. podobe s názvom priečinkov “Výkaz/y 
výmer”).  
 
V časti A - Pokyny pre uchádzačov, bod 18.2, platí: 
Namiesto: 
18.2 Uchádzač je povinný oceniť súpis položiek výkazu v Prílohe E1 - „Formulár cenovej 
ponuky“ súťažných podkladov a vyjadriť všetky peňažné sumy, ktorých uvedenie sa vyžaduje 
v ponuke uchádzača podľa súťažných podkladov v eurách. 
 
Viď: 
18.2 Uchádzač je povinný oceniť súpis položiek výkazu v Prílohe E1 - „Výkaz výmer“ 
súťažných podkladov a vyjadriť všetky peňažné sumy, ktorých uvedenie sa vyžaduje v ponuke 
uchádzača podľa súťažných podkladov v eurách. 
 

V časti D – Opis predmetu zákazky, platí: 
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Namiesto: 
4.Trvanie zákazky:  do 16 mesiacov zadania zákazky (odovzdania staveniska). Uvedená lehota je 
predmetom návrhu na plnenie kritéria. 
 
Viď:  
4.Trvanie zákazky:  do 16 mesiacov zadania zákazky (odovzdania staveniska).  
 
Namiesto: 
7. Ďalšie podrobné informácie o Opise predmetu zákazky sú uvedené v v prílohe E1- Formulár 
cenovej ponuky a v prílohe F1- Návrh Zmluvy o dielo. 
 
Viď: 
7. Ďalšie podrobné informácie o Opise predmetu zákazky sú uvedené v v prílohe E1- Výkaz výmer 
a v prílohe F1- Návrh Zmluvy o dielo. 
 
 
V časti E – Spôsob určenia ceny, platí nasledovná zmena v 1 vete: 
 
Namiesto: 

6. Pri vypĺňaní ceny stavebných prác a dodávok sa nesmú meniť položky stavebných prác 
a dodávok (okrem doplnenia konkrétnych názvov/značiek v prílohe E1 – Formulár cenovej 
ponuky), ich merné jednotky ani množstvá merných jednotiek vo výkaze výmer.  

 
Viď:  

6. Pri vypĺňaní ceny stavebných prác a dodávok sa nesmú meniť položky stavebných prác 
a dodávok (okrem doplnenia konkrétnych názvov/značiek v prílohe E1 – Výkaz výmer), ich 
merné jednotky ani množstvá merných jednotiek vo výkaze výmer. 

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

S pozdravom 

 
V zastúpení za  SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.  

na základe plnej moci 

              
               Ing. Pavel Hulín v.r. 

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


