Evidenčné číslo obstarávania: KO- DNS-098-18

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU
Vykonávanie odborných prehliadok plynových kotlov u zákazníkov SPP

Zmena č.1
1.

Obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
2749/B
(ďalej len „Spoločnosť SPP“ alebo „Obstarávateľ“)

2.

Kontaktné osoby
Ing. Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, +421 907 673 530
Ing. Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331
Akékoľvek otázky k dynamickému nákupnému systému a žiadosti o vysvetlenie, prosím, adresujte
uvedeným kontaktným osobám počas doby platnosti dynamického nákupného systému podľa
bodu 2. tohto oznámenia.

Bod 7.2 Spôsob opakovaného uzatvárania Rámcovej objednávky sa mení a znie nasledovne:
Uchádzači, s ktorými Spoločnosť SPP uzatvorí Rámcovú objednávku na obdobie 1 rok, môžu
najneskoršie 30 dní pred termínom jej ukončenia predložiť revidovanú cenovú ponuku, ktorá však musí
byť v súlade s podmienkami stanovenými Spoločnosťou SPP v tomto DNS.
Rámcovú objednávku bude Spoločnosť SPP uzatvárať s príslušným uchádzačom opakovane podľa
nasledovných podmienok:
- ak uchádzač, s ktorým Spoločnosť SPP uzatvorila Rámcovú objednávku na obdobie 1 rok,
nepredloží revidovanú ponuku v stanovenej lehote, Spoločnosť SPP predĺži platnosť
uzatvorenej Rámcovej objednávky na ďalšie obdobie – 1 rok. Uchádzačovi zašle e-mailom
oznámenie o predĺžení platnosti uzatvorenej Rámcovej objednávky na ďalšie obdobie – 1 rok.
-ak uchádzač, s ktorým Spoločnosť SPP uzatvorila Rámcovú objednávku na obdobie 1 rok, predloží
revidovanú cenovú ponuku v stanovenej lehote, Spoločnosť SPP vyhodnotí predloženú revidovanú
cenovú ponuku. Ak ponuka spĺňa podmienky stanovené Spoločnosťou SPP, oznámi mu, že jeho
ponuku prijíma a vyzve ho na uzatvorenie Rámcovej objednávky na obdobie 1 rok.
-uvedený postup bude použitý počas platnosti DNS a uchádzači môžu počas platnosti DNS predkladať
revidované cenové ponuky v súlade s podmienkami stanovenými Spoločnosťou SPP.
Ostatné náležitosti uvedené v Oznámení o vyhlásení dynamického nákupného systému zo dňa
29.06.2018, ev. číslo obstarávania KO-DNS-098-18 zostávajú bez zmeny.
Dátum zverejnenia: 18.09.2019
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