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Vec

Odpoveď č. 2 na „Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov“
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ako vyhlasovateľ organizuje obchodnú verejnú
súťaž na predmet obstarávania: Zhotovenie stavby: NMnV, Rekonštrukcia kotolní
v objektoch AB, sociálnej budovy a vrátnice.
Jeden z potenciálnych
súťažných podkladov.“

navrhovateľov

zaslal

vyhlasovateľovi

„Žiadosť

o vysvetlenie

Vyhlasovateľ predkladá nasledovné vysvetlenie:
Otázka navrhovateľa:
Chcel by som sa opýtať, kedy je predpokladaný termín realizácie jednotlivých SO01 až
SO05.
Podľa zadania je:
Termín realizácie:
a) Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
b) Termín začatia stavby: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia stavby: do 6 týždňov od podpisu zmluvy (do uvedeného termínu
musí byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela)
V harmonograme v projektovej dokumentácii je však lehota výstavby 3 mesiace (1.7.- 30.9./
rok neuvedený)
Odpoveď na otázku navrhovateľa:
Vyhlasovateľ trvá na podmienkach uvedených v Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže a v súťažných podkladoch, v ktorých sú uvedené požadované termíny realizácie:
a) Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
b) Termín začatia stavby: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia stavby: do 6 týždňov od podpisu zmluvy (do uvedeného termínu
musí byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela)

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK 7020000372

Predmetom obstarávania sú práce a dodávky potrebné pre zhotovenie diela „NMnV,
Rekonštrukcia kotolní v objektoch AB, sociálnej budovy a vrátnice“ v rozsahu podľa
realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou HPK engineering a.s.,
Němcovej 30, 042 18 Košice, pod č. zákazky 4749.3, termín vypracovania projektovej
dokumentácie 04/2014 (ďalej len „projektová dokumentácia“) a právoplatného stavebného
povolenia, ktoré vydal stavebný úrad Nové Mesto nad Váhom pod č. A/2014/00528/TR.
Nakoľko projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2014, termíny uvedené
v harmonograme v projektovej dokumentácii sú neaktuálne. Lehota výstavby stanovená
projektantom je orientačná, vyhlasovateľom požadovaná lehota výstavby je uvedná aj
v Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaži, v súťažných podkladoch a v návrhu
Zmluvy o dielo.
Predpokladaný termín uzatvorenia Zmluvy o dielo je v mesiaci október 2016.
S pozdravom

JUDr. Adriana Khandlová
vedúca útvaru obstarávania

