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Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“ alebo „ZoVO“): 

Mesto Spišská Belá 
MsÚ, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, okr. Kežmarok 

 
 

Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) ZoVO bez 
využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie 

postupom podľa § 113 až 115 ZoVO – zákazka na uskutočnenie 
stavebných prác na stavbe cyklochodníka v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO 

predmetu zákazky s názvom:  
 

„Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa              
– mesto Spišská Belá“ 

 

 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY  
- oprava 

 
 
NEODDELITE ĽNÉ ČASTI  SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV: 
 

I. TEXTOVÁ ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV + OPRAVA (ZO DŇA 05.04.2017) 
II. PRÍLOHY K TEXTOVEJ SÚŤAŽNÝM PODKLADOM  

 

v Spišskej Belej, dňa 05.04.2017              
   
 
 

..................................................... 
JUDr. Štefan Bieľak 

primátor mesta 
 

Súlad súťažných podkladov so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje (ďalej aj 
„zákon“ alebo „ZoVO“): 

 

 

 

..................................................... 
                                                                                            Ing. Peter Bendík 
                                                                        splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie 
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I. TEXTOVÁ ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV (ZO DŇA 10.03.2017) SA 
MENÍ NÁSLEDOVNE: 
 
 

Pôvodné znenie č. 1: 
 
8. Lehota viazanosti ponuky a časový harmonogram verejného obstarávania 
 

8.3 Časový harmonogram verejného obstarávania: 
 

Bod Míľnik Dátum Čas 

8.3.1 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady 

8.3.2 
Lehota na predkladanie ponúk (v zmysle § 114 ods. 4 
písm. b) ZoVO) 

10.04.2017 11:00 

8.3.3 
Obhliadka miesta realizácie a dodania predmetu zmluvy – 
sa organizuje ako spoločná pre všetkých záujemcov, so 
stretnutím na adrese sídla verejného obstarávateľa 

31.03.2017 09:00 

8.3.4 

Lehota na vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej 
sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ 
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však 
tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada 
dostatočne vopred (v zmysle § 114 ods. 8 ZoVO). 

najneskôr 3 prac. dni 
pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk 

8.3.5 
Dátum, čas a miesto otvárania častí ponúk označených 
ako „Ostatné“ : zasadačka Mestského úradu Spišská Belá 
- neverejné 

10.04.2017 13:00 

8.3.6 
Dátum, čas a miesto otvárania častí ponúk označených 
ako „Kritériá“ : zasadačka Mestského úradu Spišská Belá  

v zmysle § 113 ods. 1 
v nadväznosti na § 52 

ods. 2 a 3 ZoVO 

8.3.7 Lehota viazanosti ponúk 31.10.2017 
 

Znenie po oprave č. 1: 
 
8. Lehota viazanosti ponuky a časový harmonogram verejného obstarávania 
 

8.3 Časový harmonogram verejného obstarávania: 
 

Bod Míľnik Dátum Čas 

8.3.1 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady 

8.3.2 
Lehota na predkladanie ponúk (v zmysle § 114 ods. 4 
písm. b) ZoVO) 

21.04.2017 11:00 

8.3.3 
Obhliadka miesta realizácie a dodania predmetu zmluvy – 
sa organizuje ako spoločná pre všetkých záujemcov, so 
stretnutím na adrese sídla verejného obstarávateľa 

31.03.2017 09:00 

8.3.4 

Lehota na vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej 
sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ 
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však 
tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 

najneskôr 3 prac. dni 
pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk 
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ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada 
dostatočne vopred (v zmysle § 114 ods. 8 ZoVO). 

8.3.5 
Dátum, čas a miesto otvárania častí ponúk označených 
ako „Ostatné“ : zasadačka Mestského úradu Spišská Belá 
- neverejné 

21.04.2017 13:00 

8.3.6 
Dátum, čas a miesto otvárania častí ponúk označených 
ako „Kritériá“ : zasadačka Mestského úradu Spišská Belá  

v zmysle § 113 ods. 1 
v nadväznosti na § 52 

ods. 2 a 3 ZoVO 

8.3.7 Lehota viazanosti ponúk 31.10.2017 
 
Pôvodné znenie č. 2: 
 
21. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie 10.04.2017 o 11:00 hod..  

Znenie po oprave č. 2: 
 
21. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
 
21.2  Lehota na predkladanie ponúk uplynie 21.04.2017 o 11:00 hod.. 

Pôvodné znenie č. 3: 
 

23. Otváranie ponúk – obálok s ponukami 

23.2 Otváranie ponúk v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 52 ZoVO: 
23.2.1 otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 10.04.2017 

o 13:00 hod. (podľa bodu 8.3.5), za splnenia podmienok uvedených v § 52 ods. 
1 ZoVO. Komisia najskôr overí neporušenosť vonkajších obálok jednotlivých 
doručených ponúk v lehote na predkladanie ponúk a následne ich postupne 
otvorí v poradí, v akom boli predložené, vrátane otvorenia častí „Ostatné“. 
Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie časti ponuky „Ostatné“ je neverejné 
v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 52 ods. 1 ZoVO. Komisia každú 
otvorenú časť ponuky označenú ako „Ostatné“ označí poradovým číslom v tom 
poradí, v akom bola predložená. 
 

Znenie po oprave č. 3: 
 
23. Otváranie ponúk – obálok s ponukami 

23.2 Otváranie ponúk v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 52 ZoVO: 
23.2.1 otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 21.04.2017 

o 13:00 hod. (podľa bodu 8.3.5), za splnenia podmienok uvedených v § 52 ods. 
1 ZoVO. Komisia najskôr overí neporušenosť vonkajších obálok jednotlivých 
doručených ponúk v lehote na predkladanie ponúk a následne ich postupne 
otvorí v poradí, v akom boli predložené, vrátane otvorenia častí „Ostatné“. 
Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie časti ponuky „Ostatné“ je neverejné 
v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 52 ods. 1 ZoVO. Komisia každú 
otvorenú časť ponuky označenú ako „Ostatné“ označí poradovým číslom v tom 
poradí, v akom bola predložená. 

 
 


