[VŠETKÝM ZNÁMYM ZÁUJEMCOM]
V Bratislave dňa 16.10.2019

VEC: Zmena súťažných podkladov č. 4

Verejný obstarávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
- mestská časť Ružinov, IČO: 35815256 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej
len „Zákon“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania ktoré bolo dňa 09.08.2019 uverejnené
v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2019/S 153-376407 a dňa 12.08.2019 vo
Vestníku verejného obstarávania číslo 163/2019 pod označením 22709 – MST (obe oznámenia ďalej
spoločne aj ako „Oznámenie“) v súlade so Zákonom verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky
s názvom „Technológie čerpacích staníc LNG“ (ďalej len „Verejná súťaž“).
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. Týmto si Vám dovoľujeme dať na vedomie rozsah zmeny súťažných podkladov a oznámenia
o vyhlásení Verejnej súťaže.
V bode 21.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov sa mení lehota na predkladanie ponúk,
pričom zmena lehoty na predkladanie ponúk bude okrem zmeny v súťažných podkladoch vykonaná i
formou redakčnej opravy (korigendum) k Oznámeniu.
Po zmene znie bod 21.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov nasledovne:
„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 31.10.2019 o 12:00. miestneho času.
Konsolidované znenia dokumentov s vykonanými zmenami Verejný obstarávateľ zverejní v systéme
JOSEPHINE s vyznačenými zmenami červenou. Zmenu oznámenia Verejný obstarávateľ vykoná
samostatným korigendom oznámenia.
S úctou

___________________________
Za Tatra Tender, s. r. o.
Mgr. Vladimír Oros, konateľ

Tatra Tender s.r.o. je obchodná spoločnosť so sídlom na Krčméryho 16, 811 04 Bratislava,
IČO: 44 119 313, DIČ: 2022594761, IČ DPH: SK2022594761, ktorá je zaregistrovaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51980/B,
podnikajúca v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
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