Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-029-22

Oznámenie o možnosti vykonania ďalšej obhliadky miesta a o zmene
súťažných podkladov
k obchodnej verejnej súťaži na predmet:
Úpravy pre potreby nájomcu DC Bratislava a následné služby
pre DC BA a ZDC Nitra.
Spoločnosť SPP ako Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže na zákazku Úpravy pre potreby nájomcu
DC Bratislava a následné služby pre DC BA a ZDC Nitra, týmto mení a dopĺňa informácie uvedené
oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v súťažných podkladoch predmetnej zákazky:
1. Doplnenie ďalšieho termínu vykonania obhliadky miesta uskutočňovania diela a poskytovania
služieb.
Vyhlasovateľ mení a dopĺňa znenie bodu č. 4.1 uvedené v Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže a v Súťažných podkladoch v bode č. 2.3.
Pôvodné platné znenie:
Vyhlasovateľ požaduje, aby navrhovatelia vykonali spoločnú obhliadku DC Bratislava ZDC Nitra.
Akékoľvek náklady spojené s obhliadkou znáša navrhovateľ.
Obhliadky sa môže zúčastniť len navrhovateľ, ktorý požiadal o súťažné podklady a s ktorým
Vyhlasovateľ uzavrel Dohodu o mlčanlivosti v zmysle bodu 7 tohto oznámenia.
Spoločná obhliadka miesta sa uskutoční: dňa 09.03.2022 o 09,00 hod.
Stretnutie záujemcov sa uskutoční na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel a.s., budova AB VII., vrátnica
Mlynské nivy 44/c
Bratislava
Následne sa všetci zúčastnení presunú do Nitry na vykonanie obhliadky ZDC Nitra. Dopravu do ZDC
Nitra si každý záujemca zabezpečí individuálne.
Z dôvodu potreby zabezpečenia vstupov do dátových centier je potrebné, najneskôr do 24 hodín pred
konaním obhliadky, nahlásiť e-mailom účasť na obhliadke kontaktným osobám Vyhlasovateľa na
adresy: jana.kozakovicova@spp.sk, a zuzana.lomnicka@spp.sk.
E-mailová žiadosť o vykonanie obhliadky musí obsahovať:
-

meno a priezvisko zúčasntnenej osoby, jej kontaktné údaje: tel. číslo a e-mailová adresa
obchodné meno, IČO záujemcu;

Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Miroslav Rybárik, tel.: +421 905 755 608, email:
miroslav.rybarik@spp.sk .
Účasť navrhovateľov na spoločnej obhliadke miesta zhotovenia diela v stanovenom termíne je
povinná. Neúčasť navrhovateľa na spoločnej ohliadke miesta môže byť dôvodom na vylúčenie návrhu.
Spoločná obhliadka v inom termíne nebude umožnená.
Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho vyhotovenia, bude tvoriť
súčasť súťažných podkladov a bude zaslaný všetkým záujemcom, ktorým Vyhlasovateľ poskytol
súťažné podklady.
Nové doplnené znenie:
Vyhlasovateľ umožní vykonanie obhliadky miesta aj v ďalšom termíne a to dňa 10.03.2022 o 09,00
hod.
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Stretnutie záujemcov sa uskutoční na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel a.s., budova AB VII., vrátnica
Mlynské nivy 44/c
Bratislava
Následne sa všetci zúčastnení presunú do Nitry na vykonanie obhliadky ZDC Nitra. Dopravu do ZDC
Nitra si každý záujemca zabezpečí individuálne.
Z dôvodu potreby zabezpečenia vstupov do dátových centier je potrebné, najneskôr do 24 hodín pred
konaním obhliadky, nahlásiť e-mailom účasť na obhliadke kontaktným osobám Vyhlasovateľa na
adresy: jana.kozakovicova@spp.sk, a zuzana.lomnicka@spp.sk.
E-mailová žiadosť o vykonanie obhliadky musí obsahovať:
-

meno a priezvisko zúčasntnenej osoby, jej kontaktné údaje: tel. číslo a e-mailová adresa
obchodné meno, IČO záujemcu;

Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Miroslav Rybárik, tel.: +421 905 755 608, email:
miroslav.rybarik@spp.sk .
Záujemcom je umožnené vykonať obhliadku v ktoromkoľvek z uvedených termínov, prípadne sa môžu
zúčastniť aj na oboch obhliadkach (potrebné nahlásiť účasť v zmysle vyššie uvedených pokynov).
Účasť navrhovateľov na spoločnej obhliadke miesta zhotovenia diela a poskytnutia služieb
v jednom zo stanovených termínov je povinná.
Ostatné podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v súťažných podkladoch
ostávajú v platnosti bez zmeny.
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
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