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VEC: VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č. 2 
Nadlimitná zákazka: „Podpora kreatívneho potenciálu priemyslu v GRANDSTONE s.r.o. – 
kamenárske technológie“ 
 
V zastúpení za osobu podľa § 8 zákona : GRANDSTONE, s.r.o., Šachorová 29, 831 07 Bratislava   
(ďalej aj “osoba podľa § 8 zákona”) Vám  v súlade s §48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 
poskytujeme nasledovné Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.2 k nadlimitnej zákazke 
zadávanej postupom verejnej súťaže s názvom:  
 
„Podpora kreatívneho potenciálu priemyslu v GRANDSTONE s.r.o. – kamenárske 
technológie“ 
 
Vysvetlenie  súťažných podkladov 
 
Od zverejnenia Vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov č.1 k dnešnému dňu boli osobe podľa 
§8 zákona doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov s nasledovnými otázkami: 
 
Otázka č. 1a: 

„Prosím Vás, aký je rozostup stĺpov pre žeriavovú dráhu jednonosníkového mostového žeriavu? 
 
Otázka č. 1b: 

Aká je výška stĺpov od podlahy a výška medzi stĺpom a stropom? Ak je dostupný priečny rez haly s 
požadovanými rozmermi, veľmi by to pomohlo.“ 

Odpoveď na otázku č. 1a:   

Rozostup stĺpov pre žeriavovú dráhu je 6 metrov.  

Odpoveď na otázku č.1b:  

Výška umiestnenia žeriavovej dráhy (pätky stĺpov) je 5 metrov. Výška od pätiek stĺpov po strop je 2 
metre. Presné zameranie rozmerov bude realizovať úspešný uchádzač v rámci dodávky zariadenia, 
ktoré je predmetom 3.časti predmetu zákazky. Priečny rez haly dávame k dispozícii v prílohe, viď 
doplnenie súťažných podkladov nižšie. 

Otázka č. 2: 

„Preferujete reťazový, alebo lanový zdvihový mechanizmus?“ 
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Odpoveď na otázku č. 2:   

Osoba podľa § 8 zákona ponecháva voľbu na uchádzačovi aký zdvihový mechanizmus navrhne. 
Riešenie s lanovým mechanizmom sa javí viac štandardné.  

Doplnenie súťažných podkladov: 
 
Doplnenie SP 1: V súvislosti s vysvetlením súťažných podkladov k otázke č.1b (viď vyššie) osoba 
podľa §8 zákona dopĺňa súťažné podklady o priečny rez haly (viď súbor 
Priloha_priecny_rez_haly.jpg). 
 
Doplnenie SP 2: V súvislosti s doplnením SP 1 osoba podľa §8 zákona primerane predlžuje lehotu 
na predkladanie ponúk a upravuje súťažné podklady bod 9/ Časový harmonogram obstarávania: 
 
Namiesto: 
 

9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 24.03.2017 11:00 

9.4 Otváranie obálok s označením “Ostatné” 24.03.2017 11:30 

 
Viď: 
 

9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 31.03.2017 11:00 

9.4 Otváranie obálok s označením “Ostatné” 31.03.2017 11:30 

 
V súvislosti s doplnením súťažných podkladov SP 2 bola odoslaná na zverejnenie redakčná oprava 
k oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania, viď prílohu č.2 tohto listu. 
 
 
 
V zastúpení za GRANDSTONE s.r.o.                      
na základe plnej moci 
 

       Ing. Pavel Hulín v.r. 
                                                                                        ...............................                                                                                                      
                                                                                         Ing. Pavel Hulín 
                                                                                         konateľ  
                                                                                         EVO Trade s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1 – Priečny rez haly 
Príloha č.2 – Redakčná oprava č.1 (odoslaná) 


