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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B 

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

Zákaznícke hodiny: pon. a str.: 800-1700, ut. a štvr.: 800-1500, pia.: 800-1200 
Technické konzultácie: pon.: 800-1700, str.: 800-1600, pia.: 800-1200 
Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 700-1600   Poruchový dispečing: 0800 121 333, nonstop 
Fax: 02/482 53 510, E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk 
Peňažný ústav: VÚB Bratislava-Ružinov , č. účtu: 1004062/0200 
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1936/2013 
 

Ing. Andrea Beňová  
 

Bratislava, 21.01.2013 

 
Vec 

Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia a 
modernizácia ČOV Petržalka - stavebný dozor , doplnenie Súťažných podkladov 

 
V zadávaní nadlimitnej zákazky „Odkanalizovanie podunajskej časti 

bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia COV Petržalka - stavebný dozor“ 
postupom verejnej súťaže, publikovanej v  Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie ( Ú. 
V EÚ/S ) dňa 8.12.2012 pod č. 2012/S 237- 390509 a vo vestníku Úradu pre verejné 
obstarávanie ( VVO ) 234/2012  dňa 6.12.2012 pod číslom 14692-MSS verejný obstarávateľ 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. zverejnil  Súťažné podklady na predmetnú 
zákazku.   

 
V súvislosti s korigendom Oznámenia na vyššie uvedenú zákazku, publikovaným v  

Ú. V EÚ/S  dňa 19.1.2013  pod č. 2013/S 014 - 17657 a vo vestníku Úradu pre verejné 
obstarávanie VVO 14/2003 dňa 19.1.2013, Redakčná oprava číslo 0977-IOX, ktorým boli 
zmenené niektoré termíny stanovené verejným obstarávateľom,  nastala aj zmena 
Súťažných podkladov v bode 6. Časový harmonogram.  

 
 
Bod 6. Časový harmonogram Súťažných podkladov  sa mení a znie nasledovne :  
 
6. Časový harmonogram  
 

Bod Míľnik Dátum Čas 

6.1 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady 31.1.2013 13.00 

6.2 Obhliadka miesta plnenia zmluvy 
Neorganizuje 

sa 
-- 

6.3 

Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie požiadaviek 
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo 
inej sprievodnej dokumentácie verejnému obstarávateľovi 

11.2.2013 13.00 

6.4 

Lehota na oznámenie vysvetlenia požiadaviek uvedených 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných 
podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej 
sprievodnej dokumentácie a doplnenie informácií 
uvedených v súťažných podkladoch záujemcom 

19.2.2013 -- 



 
 
 
 

 

2 

6.5 Lehota na predkladanie ponúk 26.2.2013 10.00 

6.6 Dátum otvárania ponúk 26.2.2013 neverejné 

6.7 Lehota viazanosti ponúk 30.12.2013 -- 
 

 


