
V Bratislave, dňa  17.01.2018 

 

Oprava zrejmej chyby v písaní pri odpovedi na otázku č. 2  
poskytnutej obstarávateľom v rámci vysvetlenia informácií uvedených  
v dokumentoch potrebných  na vypracovanie ponuky a na preukázanie 

splnenia podmienok účasti č. 8 a odpovedi na žiadosť o predĺženie lehoty 
na predkladanie ponúk, ktoré/ktorú obstarávateľ zverejnil na svojej webovej 

stránke dňa 12.01.2018. 
 

 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, obstarávateľ uvádza otázku č. 2 a odpoveď na 
túto otázku č. 2 ešte raz. 
 
Otázka č. 2, resp. žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk:  
V súvislosti s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku č. 178/2017 
zo dňa 08.09.2017 ozn. 12718-MSP pre predmet zákazky „Sústava vodných diel 
Gabčíkovo - Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej 
elektrárne Gabčíkovo“, žiadame o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do 
28.02.2018. 
 
Odpoveď na otázku č. 2, resp. odpoveď na žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk: 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo v Úradnom vestníku EÚ S 171 
zverejnené dňa 07.09.2017 pod zn. 2017/S 171 - 351101  a vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 178/2017 dňa 08.09.2017 pod. zn. 12718 – MSP. Lehota na predkladanie 
ponúk bola zo strany obstarávateľa v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, t.j. aj 
v predmetných oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania stanovená do 30.11.2017 
do 10:00 hod., čo je celých 84 dní. Táto lehota na predkladanie ponúk bola následne zo 
strany obstarávateľa oznámením o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom 
konaní alebo korigende, resp. v oznámení o zmenách alebo dodatočných informáciách (ďalej 
len „korigendum“), ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ S 224 dňa 22.11.2017 pod 
zn. 2017/S 224 - 466856 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 231/2017 dňa 23.11.2017 
pod zn. 16374 - IOX predĺžená do 31.01.2018 do 10:00 hod. Týmto korigendom, bola tiež 
stanovená nová lehota na neverejné otváranie časti ponúk „Ostatné“, a to z pôvodnej 
lehoty t.j. zo dňa 30.11.2017 o 11:00 hod. na deň 31.01.2018 o 11:00 hod. 
 
Vzhľadom na takto stanovenú lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľ aktuálne 
neuvažuje o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk.  
 
Predĺžená – vyššie uvedená lehota na predkladanie ponúk a nová lehota na neverejné 
otváranie časti ponúk „Ostatné“ aktuálne platí pre celú dokumentáciu potrebnú na 
vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci verejnej 
súťaže s názvom „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – 
generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“.  
 

 
 


