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V Bratislave, dňa 27.07.2017 
 

Všetkým záujemcom! 

                                  
Naša značka:    Vybavuje:   Kontakt: 
SIE-23/2017-2     Ing. Pavel Hulín    +421 908 772 640 

 
VEC: DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č.  2 A VYKONANIE NÁPRAVY 
„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.2 a vybavenie 
nápravy 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. 
 
 
Osobe podľa §8 zákona bola doručená požiadavka/ sťažnosť k súťažným podkladom  od jedného 
záujemcu  vo veci: 

 
„Na základe súťažných podkladov k zákazke: „Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla 
spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. Bratislava, prevádzka Levice,” dokument: 
“Sutazne_podklady_SIE.pdf,” strana 8, bod: 17.3, je od nás, ako uchádzača, požadované priloženie 
Vyhlásenie o parametroch podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 k 
použitým predizolovaným potrubným materiálom.  
Vzhľadom na skutočnosť, že na predizolovaný potrubný systém nemožno použiť CE označenie a 
teda sa naň nevzťahuje Regulácia EÚ č. 305/2011, nemôže byť vydané Vyhlásenie o parametroch 
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011.  
Odôvodnenie  
1, Prostredníctvom vyhľadávača CEN [3] si dohľadáme normy, ktoré sa vzťahujú na predizolované 
potrubné systémy: - EN 14419:2009 - EN 15632-1:2009 - …. 2, Následne si vyhľadáme normy v 
CALEX-e, [2] ktorý vznikol na základe Regulácie EÚ č. 305/2011, [5] ktorý taxatívne vymedzuje 
produkty (normy), na ktoré sa vzťahuje Regulácie EU číslo 305/2011. Zistíme, že CALEX 
neobsahuje normy viažuce sa k predizolovaným potrubným systém. To znamená že CALEX 
neobsahuje ponúkané predizolované potrubné systémy. 3, Na základe bodu 1. a 2. a Regulácie EU 
č. 305/2011 musíme konštatovať, že Vyhlásenie o parametroch podľa Regulácie č. 305/2011 na 
predizolované potrubné systémy nemožno vydať. 
Zdroje  
1, Oficiálny návod k CE označeniu Dostupné online na adrese: http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8419  
2, Zoznam stavebných výrobkov podľa Regulácie EÚ č. 305/2011 (ďalej „CALEX“)  
- najaktuálnejší list harmonizovaných noriem pre stavebné výrobky. Dostupné online na adrese: 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-
standards/construction-products_en 3, CEN vyhľadávanie noriem Dostupné online na adrese: 
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:105:0::::: 4, Regulácia EU č. 305/2011 Dostupné online 
na adrese: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-
standards/construction-products_en“ 
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Osoba podľa § 8 zákona uvedenú požiadavku záujemcu preverila a vyhodnotila ako 
opodstatnenú a preto vydáva nasledovné doplnenie súťažných podkladov z dôvodu 
vyonania nápravy: 
 
Doplnenie SP č. 2.1 
 
V časti A - Pokyny pre uchádzačov, článok  17/OBSAH A FORMA PONUKY, platí nasledovná zmena:  

 

 
Namiesto: 
17.1.3 Atesty a technická charakteristika (katalógový list alebo prospektový materiál ponúkaného 
tovaru, tech. opis a pod.) ponúkaného typu potrubia a jeho komponentov. 
V rámci tohto bodu bude predložené Vyhlásenie o parametroch podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 k použitým predizolovaným potrubným materiálom tak, aby 
jednotlivé komponenty horúcovodného rozvodu vyhovovali parametrom horúcovodnej siete podľa 
projektovej dokumentácie. 
 Ďalej sa požadujú predložiť hygienické atesty umelých predizolovaných potrubí pre rozvody TV. 
Parametre a typové označenia hlavných komponentov zákazky, pre každú stavbu zákazky je 
uchádzač povinný uviesť čo najdetailnejšie: 
a) Predizolované potrubia a ich komponenty 
b) Uzatváracie a regulačné armatúry 
c) Obehové čerpadlá 
d) Výmenníky tepla 
e) Merače tepla  
Dokumenty budú súčasťou ZoD. 
 

 
Viď: 
17.1.3 Atesty a technická charakteristika (katalógové listy alebo prospektové materiály ponúkaných 
typov potrubí a ich komponentov), v zmysle platných európskych alebo slovenských technických 
noriem tak, aby jednotlivé komponenty horúcovodného rozvodu a sekundárnych rozvodov 
vyhovovali parametrom podľa projektovej dokumentácie. 
 Ďalej sa požadujú predložiť hygienické atesty umelých predizolovaných potrubí pre rozvody TV. 
Parametre a typové označenia hlavných komponentov zákazky, pre každú stavbu zákazky je 
uchádzač povinný uviesť čo najdetailnejšie: 
a) Predizolované potrubia a ich komponenty 
b) Uzatváracie a regulačné armatúry 
c) Obehové čerpadlá 
d) Výmenníky tepla 
e) Merače tepla  
Dokumenty budú súčasťou ZoD. 
 

 
V súvislosti s vyššie uvedeným bola vykonaná aj redakčná oprava na úpravu nasledovných 
termínov, ktorá sa premieta aj do súťažných podkladov: 
 
Doplnenie SP č.2.2 
 
V časti A - Pokyny pre uchádzačov, článok  9/  ČASOVÝ HARMONOGRAM OBSTARÁVANIA, platí 

nasledovná zmena v riadku č. 9.3 a 9.4 : 
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Namiesto: 
 

 

9.3 

 

Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

 

31.07.2017  

 

13:00 

9.4 Otváranie obálok s označením “Ostatné” - neverejné 31.07.2017  14:00 

 
 
Viď:  

 

9.3 

 

Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

 

15.08.2017  

 

13:00 

9.4 Otváranie obálok s označením “Ostatné” - neverejné 15.08.2017  14:00 

 
 
Osoba podľa § 8 zákona v súvislosti s vyššie uvedeným týmto primerane predĺžila lehotu na 
predkladanie ponúk do 15.8.2017. 
 
V prípade ak boli odovzdané ponuky, ktoré nemajú zapracované náležitosti plynúce z tohto 
doplnenia uchádzač môže využiť nasledovné ustanovenie súťažných podkladov bod 22.1, 22.2. a 
22.3 v čl. 22/ DOPLNENIE, ZMENA A ODSTÚPENIE OD 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. 


