CARMEUSE SLOVAKIA, s.r.o., SLAVEC 179, 049 11 SLAVEC
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Verejná súťaž
Nadlimitná zákazka
V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)

OPRAVA
časť A, oddiel IV., bod 21.2.
časť A, oddiel IV., bod 23.2.
Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o.
Stavebné práce

.....................................................
Ing. Viliam Grega – konateľ

....................................................
Ing. Anton Oršula – prokurista

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení potvrdzuje
……………………………….
Marek Havaš
Osoba zabezpečujúca proces VO

júl 2016
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21. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
21.1 Ponuky je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu:
Názov: E-VO, s.r.o.
Sídlo: Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 13.01.2017 o 09:00 hod. miestneho času.
21.3 V prípade, že uchádzač bude chcieť odovzdať ponuku osobne, odporúča sa
dohodnúť si vopred čas u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa.
21.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2 týchto
súťažných podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená.
22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
22.1
22.2

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať len v lehote
na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 týchto súťažných podkladov.
Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk a na adresu miesta
predkladania ponúk.

V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
23. Otváranie ponúk
23.1
23.2
23.3

23.4

Otváranie ponúk členmi komisie sa uskutoční na adrese:
E-VO, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 13.01.2017 o 10:00
hod. miestneho času.
Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ a časti ponuky,
označenej ako „Kritériá“ verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o
verejnom obstarávaní zverejní v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania
príslušnej časti ponuky. Bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie
ponúk.
Otváranie časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ je v zmysle § 52 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní neverejné. Otváranie časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ sa
uskutoční v súlade s § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

23. Preskúmanie ponúk
24.1

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
• Obsahujú náležitosti určené v bode 13 a 17 týchto súťažných podkladov,
Zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch
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