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Všetci známi záujemcovia 
 
 
Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo                       Vybavuje/linka                              Stará Ľubovňa 
                   -/-               100/SOŠ-J-SL/27/2017/001     PaedDr. Buvalič 052/716 43 11    2. mája 2017 
                                          Mgr. Kovalík / 0907 29 09 09 
 
 
Vec  
Vysvetlenie súťažných podkladov  
 
 

Verejný obstarávateľ Stredná odborná škola so sídlom Jarmočná 108, 064 01  Stará 
Ľubovňa (ďalej len „verejný obstarávateľ“) Vám na základe žiadosti o vysvetlenie/doplnenie 
súťažných podkladov (ďalej len „SP“) podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác                       
pre predmet zákazky „Oprava strechy telocvične, SOŠ Stará Ľubovňa“, zverejnenej              
vo Vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 76/2017 zo dňa 18.04.2017, číslo oznámenia 
vo VVO 5190 – WYP poskytuje nasledovné vysvetlenie: 
 
 

Otázka:  
„Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazov výmer pre nasledujúce položky: 
43 K PK 21-ELI Elektroinštalácia kpl 1,000 

44 K PK 21-MBLESK Bleskozvod + revízna správa kpl 1,000 

Zároveň žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie pre časti ELI a BLZ.“ 
 

Odpoveď: 
Na základe stanoviska spracovateľa projektovej dokumentácie Vám verejný 

obstarávateľ oznamuje, že vo výkaze výmer položky p. č. 43. kód položky 21-ELI 
Elektroinštalácia a p. č. 44. kód položky 21-MBLESK Bleskozvod + revízna správa boli                 
vo výkaze výmer chybne uvedené a časť ELI a bleskozvod nebol ani predmetom projektovej 
dokumentácie. 

. 
Na základe vyššie uvedeného Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že položky             

p. č. 43 a p. č. 44 výkazu výmer nie sú predmetom nacenenia rozpočtu predloženého 
uchádzačmi v ponukách, resp. uchádzači v nich uvedú nulové hodnoty (0).  

 
Zároveň Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že sa mení: 

• predpokladaná hodnota predmetu zákazky uvedená v SP v Kapitole A. Pokyny                   
pre uchádzačov, časť I. Všeobecné informácie, bod 1.2 Predmet zákazky, podbod 1.2.2 
nasledovne: 
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 246.353,74 EUR bez DPH. 

• lehota na predkladanie ponúk uvedená v SP v Kapitole A. Pokyny pre uchádzačov, časť 
IV. Predkladanie ponúk, bod 4.4 Miesto a lehota na predkladanie ponúk, podbod 4.4.2 
nasledovne:  
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 15.05.2017 o 11:00 hod.;  

• lehota na otváranie obálok s ponukami uvedená v SP v Kapitole A. Pokyny                         
pre uchádzačov, časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk, bod 5.1 Otváranie ponúk,  
podbod 5.1.2 nasledovne:  
V súlade s § 52 ods. 1 ZVO najneskôr v deň otvárania častí ponúk, označených ako 
„Ostatné" a častí ponúk, označených ako „Kritériá" verejný obstarávateľ zverejní v profile 
informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušných častí ponúk; bez splnenia tejto 
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povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie častí ponúk, označených 
ako „Ostatné", je neverejné a uskutoční sa dňa: 16.05.2017 o 11:00 hod. Otváranie 
ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí 
ponuky a časti ponúk, označené ako „Ostatné". 
 

 
Uvedené zmeny budú zaslané do Vestníka verejného obstarávania a budú 

zverejnené redakčnou opravou k zverejnenej výzve na predkladanie ponúk vo VVO                       
č. 76/2017 zo dňa 18.04.2017, číslo oznámenia vo VVO 5190 – WYP. 

 
 
S pozdravom 

 
 
 
 
 
         PaedDr. Vladimír Buvalič, v. r. 
                                riaditeľ školy  
 
 
 
Na vedomie: 
Všetci známi záujemcovia 


