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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

zmena lehoty podávania a vyhodnocovania návrhov 
______________________________________________________________________ 

 
1. Vyhlasovateľ súťaže:  
 

 SPP - distribúcia, a.s. 

Sídlo: 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B 

IČO: 35 910 739 
 
 
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže: 
  
Meno: Ing. Martin Petrík; Mgr. Marián Uhrík 
Telefón: 02/6262 5127 
E – mail: martin.petrik@spp-distribucia.sk marian.uhrik@spp-distribucia.sk  
 

Vyhlasovateľ oznamuje, že v rámci obchodnej verejnej súťaže na obstaranie predmetu: “Doplnenie 
monitoringu RS bez diaľkového prenosu údajov“ sa zmenili niektoré body obchodnej verejnej 
súťaže nasledovne: 

Bod 3 Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

  
Doplnenie monitoringu RS bez diaľkového prenosu údajov. 
Predmet je rozdelený na dve časti: RS s elektrickou prípojkou a RS bez elektrickej prípojky. 
Viac info v súťažných podkladoch 
 
Bod 4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť, zásady obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých 
vyhlasovateľ trvá a ktoré majú byť zapracované do návrhu na uzavretie zmluvy, ako aj ďalšie 
obchodné podmienky: 
Rámcová zmluva o dielo, Servisná zmluva 
 
Navrhovateľ predloží na základe prijatých súťažných podkladov spôsob riešenia servisu odovzdaných 
zariadení. 
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie 
sú uvedené v súťažných podkladoch.  
 
Bod 7 Lehota podávania návrhov: 

 
do 27.5.2016 o 12:00 hod. 
 
4. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

Ak má navrhovateľ záujem o získanie doplňujúcich informácií, potrebných pre úspešné splnenie 
požiadaviek vyhlasovateľa alebo požaduje objasniť súťažné podklady, môže vyhlasovateľa písomne 
požiadať o vysvetlenie na adrese: SPP - distribúcia, a.s., útvar prevádzkového obstarávania, Mlynské 
nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Martin Petrík, tel: 02/62625127, e-mail: martin.petrik@spp-distribucia.sk; 

marian.uhrik@spp-ditribucia.sk   a to najneskôr do 13. 5. 2016 do 12:00 hod. Požiadavky na 

vysvetlenie musia byť doručené v slovenskom jazyku (poštou, e-mailom, kuriérom alebo doručené 
osobne), v opačnom prípade sa na ne nebude prihliadať a vyhlasovateľ nie je povinný podať 
vysvetlenie. 

Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané e-mailom.  
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Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, 
a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. 
 
Dátum: 6.5.2016 

 

 


