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   V Bratislave, dňa 26.3.2015 
 
 

 
Všetkým záujemcom! 

                                  
Naša značka:    Vybavuje:   Kontakt: 
VO-BIL-8/2015-2   Ing. Pavel Hulín   0908/772640 

 

VEC:  DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č.1 
Nadlimitná zákazka: „Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Bíliková s.r.o. pri výrobe 
piva.“ 
 

V zastúpení za verejného obstarávateľa (osobu podľa §7 zákona) Bíliková, s.r.o., Prievaly 79, 
906 34 Prievaly Vám v zmysle  §34 zákona o verejnom obstarávaní oznamujeme nižšie 
uvedené skutočnosti týkajúce sa doplnenia súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke: „Rast 
konkurencieschopnosti spoločnosti Bíliková s.r.o. pri výrobe piva.“ uverejnenej vo 
vestníku č. 43/2015 dňa 2.3.2015 pod označením 4775 – MST a vo vestníku EÚ zo dňa 
27.2.2015 pod označením 2015/S 041-069655. 
 

Doplnenie súťažných podkladov (§34 zákona): 

Doplnenie/úprava SP č.1: 
Osoba podľa §7 zákona upravuje súťažné podklady na str. 4, Časový harmonogram 
obstarávania:  
 
Namiesto: 

P.č.    Dátum Čas 

2. Lehota na prijímanie žiadostí o  súťažné podklady 6.4.2015 10:00 

7. Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 6.4.2015 10:00 

8. Otváranie obálok s označením “Ostatné” - neverejné 6.4.2015 11:00 

 
Viď: 

P.č.    Dátum Čas 

2. Lehota na prijímanie žiadostí o  súťažné podklady 8.4.2015 10:00 

7. Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 8.4.2015 10:00 

8. Otváranie obálok s označením “Ostatné” - neverejné 8.4.2015 11:00 

 

Oznámenie o redakčnej oprave: 

V súvislosti s vyššie uvedeným doplnením/úpravou súťažných podkladov, osoba podľa §7 
zákona odoslala na zverejnenie redakčnú opravu k zverejnenému Oznámeniu o vyhlásení 
verejného obstarávania ktorou sa upravujú nasledovné body: 
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Namiesto: 

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo 
informatívneho dokumentu 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:  
6.4.2015 - 10:00 
 
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
6.4.2015 - 10:00 
 
IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk 
Dátum: 6.4.2015 - 11:00 
 

Viď: 

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo 
informatívneho dokumentu 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:  
8.4.2015 - 10:00 
 
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
8.4.2015 - 10:00 
 
IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk 
Dátum: 8.4.2015 - 11:00 

 
 
S pozdravom 
V zastúpení za Bíliková, s.r.o.    Ing. Pavel Hulín v.r. 
 

..............................................   
Ing. Pavel Hulín 
konateľ  
EURO tender SK, s.r.o. 


