Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-147-22

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
- zmena zo dňa 23.06.2022 a odpoveď na otázku záujemcu
Zhotovenie stavby: Čerpacia stanica LNG Prešov
Spoločnosť SPP ako Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže na zákazku Zhotovenie stavby: Čerpacia
stanica LNG Prešov, týmto mení informácie uvedené v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
a v súťažných podkladoch predmetnej zákazky:
1.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmet obstarávania sa týmto dopĺňa nasledovne:
Súčasťou predmetu obstarávania je aj časť prevádzkového súboru PS 02 Prevádzkový rozvod
silnoprúdu, časť Bleskozvod a uzemnenie, v rozsahu podľa realizačnej projektovej dokumentácie,
ktorú vypracovala spoločnosť Bonett Gas Systems, s.r.o., Sudoměřská 1293/32, 130 00 Praha, Czech
Republic, dátum vypracovania 06/2022.
Na základe uvedenej zmeny, dochádza ku zmene špecifikácie predmetu obchodnej verejne súťaže
uvedenej v Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v bode č.4 a v súťažných podkladoch
v bode č. 2.2.
Zároveň dochádza ku zmene príloh súťažných podkladov, ktoré sú nahradené (resp. doplnené)
upravenými prílohami:
Príloha č. 1 Návrh zmluvy o dielo – zmena zo dňa 23.06.2022
Príloha č. 2 Projektová dokumentácia stavby v elektronickej forme vo formáte pdf, vrátane
výkazov výmer pre ocenenie vo formáte excel – doplnenie bleskozvodu zo dňa 23.06.2022 – PD
+ VV
Príloha č. 8 Návrh na plnenie kritérií – zmena zo dňa 23.06.2022
Návrh je potrebné predložiť v súlade s týmito zmenami. Súťažné podklady sú poskytované
elektronicky prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com, kde sú vložené aj predmetné upravené
a doplnené prílohy.
Kriteriálna časť návrhu musí obsahovať:
- Návrh na plnenie kritérií – zmena zo dňa 23.06.2022;
- Návrh Zmluvy o dielo – zmena zo dňa 23.06.2022;
a ďalšie požadované doklady uvedené v bode č. 6.3.2 súťažných podkladov.

2.

Otázka č.1 záujemcu a odpoveď Vyhlasovateľa
Dňa 22.06.2022 zaslal jeden zo záujemcov nasledovnú otázku:
Chceli by sme sa informovať na výrobcu - resp. dodávateľa panelov - objekt stavebné úpravy
položky č. 53,54
593430006125

Stropný panel prefabrikovaný hr. 150 - 180 mm

m2

13,238

593430006145

Stropný panel prefabrikovaný hr. 230 - 260 mm

m2

2,944
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Odpoveď Vyhlasovateľa na otázku č.1:
Uvedené prefabrikáty sú atypy, navrhované prvky nie sú katalógové. Navrhovateľ si musí nájsť
takého výrobcu, ktorý je schopný vyrobiť dané výrobky a v tom zmysle ich aj oceniť.
Ostatné podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v súťažných podkladoch
ostávajú v platnosti bez zmeny. Týmto oznámením sa menia aj príslušné ustanovenia uvedené v súťažných
podkladoch a ich prílohách.
Lehota na podávanie návrhov zostáva v zmysle zmeny zo dňa 21.06.2022, návrhy je potrebné predložiť do
29.06.2022 do 10,00 hod.

Dátum zverejnenia: 23.06.2022
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