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................................                          Ing. Halgaš                                  Vranov nad Topľou, dňa 22.11.2019 
           Značka    Vybavuje    Miesto, dátum 
 
 
Vec: Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko pre výletnú 
loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď a rekreačné plavidlá 
Vysvetlenie č. 1 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti 
 
         Na základe nesprávne zverejnených   informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a 
na preukázanie splnenia podmienok účasti zákazky Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné 
športy, domovské prístavisko pre výletnú loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď 
a rekreačné plavidlá uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) pod 
číslom 2019/ S 226 – 553656 dňa 22.11.2019 Vám v zmysle §48 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom 
obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujeme toto 
doplnenie a opravu súťažných podkladov: 
 
Oprava č. 1: 
Verejný obstarávateľ na strane 44 Súťažných podkladov (poradové číslo 1)  a v prílohe č. 3 Zmluva 
(poradové číslo 12) na strane 10 nesprávne uviedol meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za 
podpis zmluvy. 
 
Verejný obstarávateľ uviedol:  Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce, 
 
správne má byť: Ing. Martina Timková, štatutárny zástupca. 
 
Prosíme zapracovať túto zmenu do ponuky. 
 
 
Oprava č. 2: 
V prílohách Súťažných podkladoch: 
15. Príloha č.5 PP Výkres 
17. Príloha č. 5 DP Výkresy 
19. Príloha č. 5 TP Výkresy 
 
boli výkresy nesprávne zoradené podľa číslovania výkresov a ich súčasťou bola aj Technická správa, 
ktorá je v samostatnej prílohe. 
 
V prílohe tohto vysvetlenia sú opravené prílohy: 
 
21. Príloha č.5 PP Výkres - oprava 
22. Príloha č. 5 DP Výkresy-  oprava 
23. Príloha č. 5 TP Výkresy -  oprava, 



 

 
kde už nie je Technická správa a výkresy sú zoradené podľa číslovania výkresov pre lepšiu orientáciu 
v súbore. 
 
Doplnenie č. 1: 
V prílohe č. 4 až 6 sú Technické správy v poľskom jazyku. 
 
 
Vzhľadom k tomu, že na webovom sídle verejného obstarávateľa: 
https://www.domasacity.sk/sk/obce/kvakovce/uradna-tabula/clanok/vyzva-na-predlozenie-
cenovej-ponuky-plavajuca-promenada-a-pristaviska   
 
boli Súťažné podklady zverejnené po oprave, sú tam zverejnené Súťažné podklady už správne 
(až na Súťažné podklady - poradové číslo 1, strana č. 44, kde je nesprávne uvedené meno 
a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za podpis zmluvy). 
 
 
 
 
 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

  

 

 

 

 
Prílohy:  č. 1 - 21. Príloha č.5 PP Výkres - oprava 

č. 2 - 22. Príloha č. 5 DP Výkresy-  oprava 
č. 3 - 23. Príloha č. 5 TP Výkresy -  oprava 
č. 4 - 24. Príloha č. 5 PP TS Raport techniczny PŁYWAJĄCA PROMENADA 
č. 5 - 25. Príloha č. 5 DP TS Raport techniczny PRZYSTAŃ MACIERZYSTA 
č. 6 - 26. Príloha č. 5 TP TS Raport techiczny TYPOWA PRZYSTAŃ 


