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Vec

Odpoveď č. 3 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:
Počas obhliadky miesta uskutočnenia stavebných prác nám bola poskytnutá nová
informácia, ktorá nebola uvedená v súťažných podkladoch ani v poskytnutých výkazoch
výmer. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie platnosti nižšie
uvedenej informácie.
-

V objekte SO 001 – jestvujúca kotolňa a vo výkaze výmer s označením 4749.3.001 je
uvedená demontáž zariadení kotolne a presun demontovaných zariadení do
vzdialenosti 100 m.
Počas obhliadky sme boli informovaní, že v rámci kotolne budú vykonané demontáže
len v minimálnom rozsahu, t.j. vypustenie vody zo systému, odpojenie kotlov,
zariadení a potrubia od systému ústredného vykurovania bez presunu
demontovaných zariadení.
Prosíme Vás o vyjadrenie či je táto informácia platná a či je možné v súvislosti s touto
úpravou zadávacích podmienok upraviť predmetný výkaz výmer, nakoľko súťažné
podklady, bod. 3.3.1. to neumožňujú.

Odpoveď na otázku navrhovateľa:
Vyhlasovateľ si dovoľuje upraviť skoršie poskytnuté informácie na obhliadke miesta
realizácie stavby a poskytuje nasledovné stanovisko:
Vyhlasovateľ trvá na vypracovaní návrhu v zmysle Oznámenia o vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže a poskytnutých súťažných podkladov. Ocenenie návrhu musí byť vykonané

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

v rozsahu podľa poskytnutej 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 a poskytnutého výkazu výmer.
S pozdravom

JUDr. Adriana Khandlová
vedúca útvaru obstarávania

