
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. 

Koreszkova 7, 909 82 Skalica 

 

V Skalici dňa 30.04.2018 

 

VEC: Vybavenie žiadosti o nápravu 

 

 Dňa 25.04.2018 nám bola elektronicky (listinne dňa 26.04.2018) doručená žiadosť 

o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch poskytnutých osobou podľa 

§ 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podľa § 164 ods. 1 písm. b) 

zákona, týkajúca sa podlimitnej zákazky s názvom „Modernizácia infraštruktúry 

nemocnice Skalica - stavebné práce“, vyhlásenej osobou podľa § 8 zákona – Fakultnou 

nemocnicou s poliklinikou Skalica, a. s., so sídlom: Koreszkova 7, 909 82 Skalica, IČO: 44 

444 761 vo Vestníku verejného obstarávania č. 74/2018 pod zn. 5298 – WYP zo dňa 

16.04.2018. Žiadosť o nápravu, ktorá bola podaná v lehote podľa § 164 ods. 3 písm. b) 

zákona, mala všetky náležitosti v súlade s § 164 ods. 2 zákona.  

 

 Žiadosti o nápravu v súlade s § 165 ods. 3 písm. a) zákona sa  

 

vyhovuje. 

 

Odôvodnenie: 

 V  žiadosti o nápravu sa žiadalo o zaslanie presných parametrov mernej jednotky „kpl“ 

u týchto položiek výkazu výmer:  
 
267 D1 Demontáž existujúcich klimajednotek vrátane príslušenstva a ekologickej likvidácie kpl 

1,000 

269 D3 
Demontáž existujúcich rozvodov vrátane príslušenstva ostatných profesií a ekologickej likvidácie, 

ktoré nie sú riešené projekty jednotlivých profesií kpl 1,000 

 

 Osoba podľa § 8 zákona touto cestou upresňuje popis vyššie uvedených položiek 

výkazu výmer: 

 Položka č. 267 - zahŕňa demontáž troch vzduchotechnických jednotiek KDK 40 

s rekuperátorom (výrobca Kovona Karviná) umiestnených v suteréne budovy 

Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia (1. PP) a ich ekologickú likvidáciu. 

Hmotnosť jednej zostavy je cca 1100 kg. 

 Položka č. 269 - zahŕňa demontáž elektroinštalácie v podhľadoch (dĺžka cca 40 bm) a 

šachtách (dĺžka cca 60 bm). 

 

Osoba podľa § 8 zákona upozorňuje žiadateľa i ostatných záujemcov na to, že v prípade 

nejasností a potreby vysvetlenia súťažných podkladov, nie je vhodné použiť revízny postup 

podľa § 164 zákona, vhodnou formou je využitie inštitútu vysvetlenia podľa § 114 ods. 8 

zákona. 

 

Osoba podľa § 8 zákona dôkladne preskúmala žiadosť o nápravu, posúdila všetky 

uvádzané skutočnosti, a  vyhovela žiadosti tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

S pozdravom 

 

       Mgr. Hana Šlachtová 

     osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania 


