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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

zmena spôsobu a miesta podávania návrhov a ďalších informácií 

________________________________________________________________________ 

 

 

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: Mgr. Katarína Valachovičová 

Telefón: +421 (2) 2040 2110 

E – mail: katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk 

 
Vyhlasovateľ oznamuje, že v rámci obchodnej verejnej súťaže na obstaranie predmetu 

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Lamač, ul. Bakošova – Segnáre, ÚO00073 sa 

zmenil spôsob a miesto podávania návrhov nasledovne: 

 
6.    Spôsob a miesto podávania návrhov: 

Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Návrhy je potrebné 
predložiť elektronicky prostredníctvom portálu http://spp-distribucia.proebiz.com podľa podmienok 
uvedených v súťažných podkladoch v aktualizovanom znení. Návrh sa nepredkladá v tlačenej 
forme v obálke. 
Podrobnosti sú uvedené v aktualizovaných súťažných podkladoch. 

 

7.    Lehota podávania návrhov: 

Do 01. 06. 2017 do 12:00 hod.  

 

9.    Termín a miesto vyhodnotenia návrhov: 

Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom vyhodnotenia návrhov navrhovateľov, t.j. 02. 

06. 2017 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo 

vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava). 

 
13.   Ďalšie informácie: 

Výzvu na účasť obdržia navrhovatelia zaradení do 1. stupňa Kvalifikačného systému: „Obnova, 
rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP – distribúcia, a.s.“ e-mailom, právo vyhlasovateľa 
podľa bodu 5 tohto vyhlásenia vyššie týmto nie je dotknuté. 
Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti (pošta, e-mail) doručenej do 
31.05.2017 do 12.00 hod. na adresu: 

SPP - distribúcia, a.s. 
Podateľňa 
Mgr. Katarína Valachovičová 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava 
alebo na e-mail: katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk  
Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. 
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Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. 
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote 
a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. 
V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, 

ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). 

 


