______________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

[všetkým známym záujemcom]
V Bratislave dňa 11.11.2019

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6 – Technológie čerpacích staníc L2CNG

Verejný obstarávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mestská časť Ružinov, IČO: 35815256 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 05.08.2019
uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2019/S 149-366403 a dňa
06.08.2019 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 159/2019 pod označením 22401 – MST (obe
oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky
„Technológie čerpacích staníc L2CNG“ (ďalej aj ako „Zákazka“).
Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe
poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej
realizáciou.
Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky /
žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ
všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.
Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov
Číslo

Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
Otázka:
V prílohe L2CNG D.1, bod 3.8. Lehota vykonania diela sa uvádza, že lehota vykonania diela je 440 dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1

1. 1na mysli celkom 440 dní? Alebo iba 440 pracovných dní, pondelok až piatok, 5 dní v týždni?
Máte
Odpoveď:
Lehota vykonania Diela je 440 dní, nie 440 pracovných dní.

Prosím zoberte na vedomie vyššie uvedené odpovede vysvetlenia.
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